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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: 2 285 272 636 HUF
PLN sorozat nettó eszközértéke: 80 797 PLN
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,875161 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.
FORGALMAZÓK

Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv
indulástól
2017
2016

Az elmúlt hónap egyik legfontosabb trendjét a dollár további gyengülése jelentette az
euróval szemben. A hónap elején áttörte az árfolyam az eddig akadályként szolgáló
1,2-es szintet és az EKB kamatdöntő ülése és Mario Draghi sajtótájékoztatója után
1,25 fölött is járt az EURUSD jegyzése, ami több mint 3 éves mélypontot jelent az
amerikai deviza esetében. A dollár gyengülése segített a feltörekvő és az amerikai
piacoknak is, miközben az európai részvénypiacok emiatt némileg gyengébbek voltak
az elmúlt hónapban, azonban a hónap végén enyhén elkezdett erősödni a dollár, és a
profit realizálók is megérkeztek a piacokra.
Az S&P 500 indexben több mint 395 napja nem volt 5 százalékot meghaladó esés, így
az amerikai tőzsde újabb rekordot döntött meg, ilyen alacsony volatilitás melletti
emelkedésre utoljára a kilencvenes évek közepén volt példa. A befektetők optimista
hangulatát még a kormányzati leállás híre sem tudta megtörni, így az erősebb vállalati
negyedéves eredmények és az általános piaci optimizmus hatására januárban
mindhárom tengerentúli részvényindex értéke történelmi magasságokba emelkedett.
Tovább emelkedett a hónapban az amerikai tízéves államkötvény hozama is, januárban
2,7 százalék fölött is járt a jegyzés, ami közel négy éves csúcsot jelent, a hónap
végén ez is hozhatott profitrealizálókat az amerikai piacra.
Januárban a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az Európai Központi Bank
az irányadó kamatláb mértékén, míg az erősebb euró következtében adták a
befektetők a jelentősebb exporttal rendelkező vállaltok papírjait. Németországban
Martin Schulz SPD vezér kijelentette, hogy nem számít gyors német koalícióra,
miután több kérdésben sem tudnak megegyezni a felek.
A különösen hideg amerikai téli időjárás, az iráni feszültség, a folyamatosan vártnál
jobban csökkenő készletadatok és a szaúdi olajminiszter kijelentésére, miszerint
2018-at követően is meghosszabbítaná az OPEC-Oroszország kitermelés csökkentési
megállapodást, több mint 3 éves csúcsra emelkedett az olaj árfolyama januárban, ami
a WTI estében 65 dollár fölötti hordónkénti árat jelent.
Jelentős részvény felülsúllyal indította az évet az alap, ami hozzájárult az alap
kiemelkedő januári teljesítményéhez, emellett a hónap végén sikerült még a nagyobb
korrekció előtt visszavágni a részvények súlyát. Az alap teljesítményéhez leginkább az
orosz, feltörekvő piaci és a német piaci hosszú pozíciók járultak hozzá, míg a dollár
gyengülése a forinthoz képest némileg rontotta azt. Kötvénykitettséget tekintve az
amerikai és az európai rövid kötvény pozíciók is mind pozitívan járultak hozzá a
teljesítményhez.
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A(z) 3 legnagyobb pozíció:
D180502 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
----- Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap PLN sorozat
2031A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
----- Benchmark
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE
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
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a
forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az Nincs ilyen eszköz a portfólióban
alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
5,22 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,08 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

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:
nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

5 év

nagyon
magas

