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AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY
BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az alap eszközösszetétele, 2008. 04. 30.

ISIN kód: HU-0000702485
ISIN kód (B sorozat): HU-0000705918
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: CITIBANK Rt.
Vezető forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt.
Forgalmazók: CIB Bank Zrt.; Citibank Zrt.; Codex Értéktár és
Értékpapír Zrt.; Equilor Befektetési Zrt.; ERSTE Befektetési
Zrt.; UniCredit Bank Hungary Zrt.; Raiffeisen Bank Zrt.; Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; BNP Paribas Magyarországi
Fióktelepe
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 1999. 04. 21.
Devizanem: HUF
B sorozat indulása: 2007. 10. 26.
Devizanem: EUR
Benchmark összetételele: 80% MSCI Equity 20% ZMAX
Alap nettó eszközértéke: 6 123 011 259
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,828049
B sorozat nettó eszközértéke €-ban: 21 819,83
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,820109

Állampapír repo
Külföldi részvények
Számlapénz
Diszkont kincstárjegy
Egyéb eszközök
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

14,61%
79,69%
5,70%
0,00%
0,00%
100,00%
18,70%
79,69%

készpénz-mennyiség nagyon magas szintje a kedvezőbb eredmények
után short-covering (short-záró) emelkedést indított el, amely azonban
véleményünk szerint korlátozott mértékű lehet a szintén jelentős áremelkedést bemutató nyersanyagpiacok miatt, amely elsődlegesen
növeli az inflációt és csökkenti a vállalati profitokat a profit-marginokon keresztül. Az alap megnövelte a nyersanyag-kapcsolt vállalatok
portfolión belüli súlyát, többek között az orosz Gazprom részvényen
keresztül, amely nyereségét kedvezően befolyásolhatja mind a világpiaci gázár emelkedése, mind a belföldi fogyasztói gázárak törvényben meghatározott 2011-ig tartó 280%-os emelkedése.

Befektetési horizont:

Hozama HUF
Hozamb EUR
Referencia
hozam*

–20,36% –4,24%

Indulástól*

1,90% 25,81% –3,38% 12,30%

–10,45%
–2,96% –10,08% –0,34%

2003 év

2004 év

2005 év

2006 év

2007 év

Időtáv

12 hónap*

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alapnak a törvény szerinti előírások alapján a folyamatos likviditást biztosító 15%-os hányadán túl a
portfoliójában devizakülföldi társaságok, OECD tagságú országokban
kibocsátott, nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvények alkotják a döntő részt. Az Alapkezelő az Alap portfoliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális
kockázatmegosztás elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi
értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett értékpapírokat vásárol a Nemzetközi Részvény Alap számára.

3 hónap

Az alap által elért nettó hozam:

Befektetési politika:

–20,51%
4,88% 22,70% –0,30% 18,30% –12,59%

a

Az alap 2008. 04. 30-ig elért teljesítményét mutatja;
az alap 1999. 04. 21-én indult
b
Az alap 2008. 04. 30-ig elért teljesítményét mutatja;
az alap 2007. 10. 26-án indult
* A referencia index nettó hozama

A javasolt minimális befektetési idő

3 hó

1 év

2 év

3 év

5 év

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
(EGY JEGYRE JUTÓ ESZKÖZÉRTÉK)

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján

nagyon alacsony

közepes

magas

Piaci összefoglaló:
Az elmúlt hónapban a kockázatos eszközök piacán jelentős áremelkedések következtek be, a befektetők közül egyre többen gondolják
úgy, hogy a hitelkrízis véget ért vagy legalábbis közel van a végéhez.
A technikai kép nagyban javult, hiszen a részvénypiacok kitörtek egy
duplaaljból felfelé és a kockázatos vállaltok hitel-spreadje a korábbi
csúcs 60%-ra esett vissza. Mindeközben a gazdasági aktivitás tovább
lassul és az olajárak új csúcsokra nőnek, ami megveti az alapját az
év későbbi részében bekövetkező problémáknak. A nagy leírásokon
valóban túl vagyunk, az amerikai kormányzati élénkítő csomag pár
héten belül érezteti majd pozitív hatását, de a gazdaság lassulását
így sem lehet elkerülni. Az áprilisban publikált amerikai első negyedéves gyorsjelentések mindenesetre pozitív meglepetést okoztak, a
jelentős eredménycsökkenésről beszámoló pénzügyi vállalatokkal és
a ciklikus fogyasztási javakat gyártó cégekkel nem számolva 11%-os
profitbővülést jelentettek átlagosan. A részvények áresésére játszó
short-állomány, a piaci pesszimizmus, és a befektetési alapokban lévő

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára.
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes
kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

