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Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
PLN sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:
100% RMAX Index
ISIN kód:
HU0000714290
Indulás:
2015.01.21
Devizanem:
PLN
A teljes alap nettó eszközértéke: 1 334 275 531 HUF
PLN sorozat nettó eszközértéke: 75 093 PLN
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,813386 PLN
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek
mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Az alap a
különböző befektetési eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági
vagy földrajzi specifikáció nélkül válogatni. 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 kezelője fundamentális és technikai
elemzés segítségével választja ki a befektetési eszközöket, és azokat úgy
kombinálja, hogy ésszerű kockázatok mellett az alapnak lehetősége és mozgástere
legyen a bankbetéteket jelentősen meghaladó hozamokat is elérni. Az alap nem jelöl
ki magának befektetési célországot, illetve régiót vagy iparágat, de kitekintése
globális, pozícióinak jelentős részét pedig az Amerikai Egyesült Államok és az
Európai Unió tagországainak piacain veszi fel. Az alap a jogszabályban meghatározott
limitek és szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, illetve nettó eladási
(short) pozíciókat is felvehet.

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.
Folytattuk az egyedi részvényportfólió kialakítását elsősorban régiós részvényekbe
való befektetéssel; román és osztrák részvények, valamint magyar kis kapitalizációjú
részvények kerültek az alapba. Ezen kívül fejlett piaci részvényekben vettünk fel
hosszú pozíciókat.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2017.05.31

Eszköz típusa
Államkötvények
Nemzetközi részvények
Kincstárjegyek
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Magyar részvények
Számlapénz
Követelés
Kötelezettség
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

FORGALMAZÓK

Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2016.06.01 - 2017.05.31

Részarány
31,77 %
24,77 %
12,65 %
6,79 %
3,94 %
18,65 %
1,73 %
-0,13 %
-0,15 %
100,00 %
67,84 %
156,25 %

A(z) 3 legnagyobb pozíció:
2017A
(Államadósság
Kezelő
Központ Zrt.)
----- Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap PLN sorozat
2017C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
----- Benchmark
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem Fondul RO
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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
2017A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
2017C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

A javasolt minimális befektetési idő:
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

5 év

Időtáv
indulástól
2016

Befektetési jegy
-8,39 %
7,08 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

nagyon
magas

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
16,54 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,19 %

Benchmark
1,17 %
1,22 %

