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intézményi sorozat
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Intézményi sorozat nettó
eszközértéke:
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PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő
Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő
Zrt.
100% RMAX Index
HU0000714928
2015.07.09
HUF
8 733 240 437 HUF
2 298 377 342 HUF
1,103138 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek
mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Ennek érdekében
az Alap alulértékelt, főként részvény és kötvény típusú eszközök vételéből és
túlértékelt eszközök eladásából kíván adott kockázati szint mellett minél magasabb
hozamot elérni. Az Alap különböző eszközökben levő közép és hosszú távú trendek
kombinációit használva részvényeket, kötvényeket és egyéb értékpapírokat vásárolhat,
vagy kölcsönvétel után adhat el rövidre, tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős ügyletek
segítségével vehet fel vételi, illetve eladási pozíciókat, valamint opciós ügyleteket
köthet. Az Alap befektetései annak célja szerint három nagy csoportra oszlanak: Az
Alap első csoportba tartozó befektetései hosszú távú, fundamentálisan alulértékelt
részvények vételi, és túlértékelté vált részvények eladási pozícióiból állnak. A
részvénykiválasztás módja megegyezik az Aegon részvényalapoknál alkalmazott
módszerekkel, és többnyire a régiós piacokra fókuszál, ugyanakkor az Alap más
fejlett és fejlődő piaci befektetéseket is tarthat. Az Alap második csoportba tartozó
befektetési az Alapkezelő globális top-down részvénystratégiáját kívánják
megvalósítani, többnyire részvényindexekre szóló futures pozíciók vételével és
eladásával. Ez olyan régiók vételét, illetve eladását jelenti, melyek az úgynevezett
"kvadrant" modell eredményeként valamilyen, nullától eltérő scoringot érnek el. Az
Alap harmadik csoportba tartozó befektetései az Alap kötvényportfolióját fedik le,
amelynek célja az RMAX Index hozamát elérő vagy azt meghaladó hozam elérése. Az
első és második csoportba tartozó eszközök kitettségének célsúlya 45%.
FORGALMAZÓK

Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2016

Befektetési jegy
5,32 %
6,95 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

Májusban alapvetően enyhe emelkedést mutattak a főbb részvényindexek.
A hónap elején Brexittel kapcsolatos híreket lehetett hallani - kiszivárogtak a JunckerMay vacsora részletei, valamint az EU bruttó 100 milliárd euróra emelte a brit
kilépőszámla összegét. A font gyengülését tovább erősítette, hogy egy hónap végén
napvilágot látott felmérésben megjelent, hogy a konzervatívok elveszíthetik parlamenti
többségüket a június elején esedékes előrehozott választásokon.
Miközben Európát ismét vették, május elején öt hónapos mélypontra omlott a
túlkínálattól való félelem és rossz technikai kép miatt az olajár. A vártnak megfelelően
hó végi ülésén az OPEC 9 hónappal meghosszabbította a kitermelés-korlátozást,
azonban a líbiai és nigériai termelésnek nem lett felső korlátja meghatározva - így az
olajár a hónap végére a május elejei szint közelében zárt.
A francia elnökválasztás eredménye a vártnak megfelelően alakult: Emmanuel Macron
66, Marine Le Pen pedig 34 százalékát nyerte el a szavazatoknak.
Trumpról és Amerikáról ezúttal az oroszországi feltételezett kapcsolatok, illetve az FBI
elnök menesztése miatt lehetett a legtöbbet hallani. Május közepén 19 százalék
helyett már 29 százalékos valószínűséggel árazták a fogadóirodák az elnök elleni
lemondatási eljárás idei megkezdésének az esélyét. A tengerentúlon növekvő, míg
Európában csökkenő politikai kockázatok miatt a befektetők dollárból euróba mentek
át, új csúcsra emelve a Trump-korszak alatti EURUSD árfolyamot. Emellett főleg a
bankszektorban volt megfigyelhető nagyobb esés, de lényegében minden szektorban
az eladók domináltak. A hó végén azonban a Szaúd-Arábiával aláírt fegyverszállítási
megállapodás hatására először a fegyvergyártók és technológiai cégek részvényét
vették, majd a pozitív technikai kép és a továbbra is támogatónak tekintett monetáris
politikai hírek után új csúcsra húzták a befektetők az amerikai részvényeket.
Csökkentettük az alapban az egyedi részvények súlyát, majd határidős index
ügyletekben vettünk fel hosszú pozíciót. Ezen kívül főleg a román piac felé nyitottunk,
növeltük Fondul részesedésünket. A hónapban eladott részvények a teljesség igénye
nélkül: Immofinanz, WizzAir, Erste Bank, OTP, Dino Polska, illetve orosz
kitettségünket is csökkentettük.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2017.05.31

Eszköz típusa
Kincstárjegyek
Nemzetközi részvények
Magyar részvények
Államkötvények
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Jelzáloglevelek
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Benchmark Nyitott derivatív pozíciók értéke
0,94 % Összesen
1,22 % Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2016.06.01 - 2017.05.31

Részarány
40,97 %
20,49 %
7,47 %
5,96 %
4,95 %
2,43 %
20,60 %
-4,28 %
1,12 %
0,28 %
100,00 %
31,35 %
109,23 %

A(z) 5 legnagyobb pozíció:
D170719 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D170823 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
Fondul RO
D170607 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D170906 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
D170719 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:
----- Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap intézményi sorozat
----- Benchmark
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. 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.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
2,80 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,19 %

3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

