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Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap
intézményi 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% MSCI Turkey 10/40 NETR Local
ISIN kód:
HU0000709522
Indulás:
2011.01.03
Devizanem:
HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:
4 351 672 717 HUF
Intézményi sorozat nettó eszközértéke: 1 205 151 013 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:
1,529397 HUF
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Tovább folytatták az emelkedést márciusban a főbb részvénypiacok, így 2012 óta a legjobb
első negyedévet zárta az eszközosztály. Az erősödés leginkább a pozitív befektetői
szentimentnek volt köszönhető, az elemzők nem javították érdemben eredmény
előrejelzéseiket, ami azt is jelenti, hogy drágábbak lettek a részvények az év elejéhez képest.
A hónap elején még a várakozásoktól elmaradó adatsorok (munkaerőpiac, amerikai
kereskedelmi deficit) és a növekedési félelmek tartották nyomás alatt a részvényeket,
azonban a kereskedelmi háború körüli optimizmusnak és a piacbarát FED-nek
köszönhetően sikerült a fordulat. Jegybanki impulzusokban gazdag hónap volt a március. Az
EKB a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a kamatszinteken, ugyanakkor
bejelentette a TLTROIII-at (a hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet harmadik hullámát),
amellyel olcsó forrásokat kívánnak nyújtani a bankoknak. Emellett a hazai jegybank is
megtartotta a kamatdöntő ülését, ahol a várakozásoknak megfelelően 10 bázisponttal
szűkítették a kamatfolyosót, azonban a jegybankelnök kiemelte, hogy ez egyszeri döntés volt,
így mindez nem jelent monetáris politikai fordulatot. A döntés hatására gyengülni kezdett a
forint mind a fejlett mind a régiós devizákkal szemben, ami így segítette a külföldi
fizetőeszközben dominált eszközeink teljesítményét. A hazai részvénypiacnak azonban az
OTP Bank vezetésével sikerült új történelmi csúcsra kapaszkodnia. A jegybanki
intézkedések hozamcsökkenést váltottak ki, így a német 10 éves papírok hozama nulla alá
esett, míg az amerikai három hónapos és a 10 éves kötvényhozam (a válság óta először)
invertálódott. Brexit fronton is mozgalmas hónapot tudhatunk magunk mögött, azonban a
végső megoldáshoz nem kerültünk közelebb. Márciusban harmadik alkalommal is
elutasították a brit képviselők a May-tervet, annak ellenére, hogy Theresa May ezért cserébe
a lemondását is felajánlotta. Jelenleg április 12 a kitolt határidő, így addig kell felmutatnia
valami értékelhetőt a brit döntéshozóknak, eddig egyetlen kérdésben jutottak konszenzusra:
az egyezség nélküli kilépést minden áron el kell kerülni. A török részvénypiac esése miatt az
alap is negatívban zárt, azonban jelentősen felülteljesítette a referencia indexét a
defenzívebb stratégiának köszönhetően. A török hatóságok márciusban 300% fölé emelték
az overnight kamatot, amivel gyakorlatilag ellehetetlenítették a török deviza shortolását,
emellett megtiltották a pénzügyi szereplőknek, hogy lírát adjanak kölcsön külföldi
bankoknak. A török részvénypiac árazás szempontjából vonzó, azonban a makrogazdasági
lassulás egyre mélyebb és recesszióba fordult az ország. Márciusban, amikor a török
részvénypiac elkezdett alulteljesíteni a globális piacokhoz képest alulsúlyt alakítottunk ki a
portfólióban, főleg bankrészvényekből, amelyeket a választások utáni volatilis időszakban
szelektíven visszavásároltunk.

Az Alap célja, hogy a török részvénypiac hozamából részesedjen, a török gazdasági
növekedésből a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon. A
részvénybefektetések kockázati jellemzőinek megfelelően az Alap magas kockázatú
befektetésnek minősül. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfólióját túlnyomórészt
devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei
alkotják. Az elsődleges befektetési célpontok azon vállalatok tőzsdén forgalmazott
értékpapírjai, mely vállalatok Törökországban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentős
részét innen nyerik. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon
túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt.
Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján,
a vonatkozó jogszabályok és a Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett,
valamint a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevételével,
elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja ki az Alap forrásainak
felhasználási módját. A portfólió kialakításakor a részvények határozzák meg az Alap jellegét,
így az Alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes
maximumot. A részvény befektetéseken belüli arányokat az alapkezelő a török piacon
kereskedett részvények között úgy határozza meg, hogy az Alap - az Alapkezelő
várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon
megvalósítsa célját, az alap által meghirdetett benchmark hozamnál magasabb eredményt
érjen el. Az Alap eszközeit forintban tartja nyílván, az Alapkezelőnek saját diszkrecionális
döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős
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devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. A jelenlegi törvényi
szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfólióban a részvények aránya.
Eszköz típusa
Részarány
FORGALMAZÓK
Nemzetközi részvények
98,67 %
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank Követelés
4,81 %
Hungary Zrt.
Kötelezettség
-4,24 %
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:
Számlapénz
0,79 %
Időtáv
Befektetési jegy
Benchmark Összesen
100,00 %
indulástól
-5,54 %
-7,12 % Származtatott ügyletek
0,00 %
2018
-36,31 %
-37,86 % Nettó korrekciós tőkeáttétel
100,00 %
2017
19,55 %
18,55 %
A(z) 5 legnagyobb pozíció:
2016
-6,27 %
-4,78 % Eszköz
típus
Partner / kibocsátó
Lejárat
2015
-22,42 %
-25,86 % BIRLESIK MAGAZALAR
részvény BIM BIRLESIK MAGAZALAR (TR)
2014
41,08 %
38,57 % TURKCELL ILETISIM HIZMETAS
részvény TURKCELL ILETISIM HIZMETAS (TR)
2013
-29,11 %
-28,22 % TURKIYE GARANTI BANKASI
részvény TURKIYE GARANTI BANKASI (TR)
2012
52,45 %
48,47 % KOZAL
részvény KOZAALTIN (TR)

PETKIM PETROKIMYA HOLDING SA

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.04.01 - 2019.03.31
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részvény PETROKIMYA HOLDING SA (TR)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
BIRLESIK MAGAZALAR
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
A részvények szektoronkénti megoszlása:

----- 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:
45,03 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 42,36 %
WAM (átlagos lejárat):
0,00 év
WAL (átlagos élettartam):
0,00 év

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

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

nagyon
alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelentős

magas

nagyon
magas

