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PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:
A kereskedelmi tárgyalásokat övező pozitív fejleményeknek és a várakozásokat meghaladó
kínai adatsoroknak köszönhetően emelkedéssel indították a részvények az új negyedévet.
Számos vártnál jobb vállalati jelentésnek és a pozitív befektetői szentimentnek
köszönhetően új abszolút csúcsot ért el az S&P 500 és a Nasdaq Composite index is. Az
erősödés leginkább a jó befektetői hangulatnak volt köszönhető, az elemzők nem javították
érdemben eredmény előrejelzéseiket, ami azt is jelenti, hogy drágábbak lettek a részvények.
A piaci szereplők áprilisban már a kereskedelmi háború befejezését árazták, miután a hírek
folyamatosan arról szóltak, hogy küszöbön van már a megállapodás. Ezt a pozitív hangulatot
törte le Trump május elején a kijelentésével, miszerint 200 milliárd dollárnyi kínai importot
terhelő 10 százalékos büntetővám kulcsa 25 százalékra emelkedne és rövidesen a
maradék, 325 milliárd dollárnyi behozatalra is hasonló vámtétel vonatkozna. Az amerikai
elnök kereskedelempolitikai retorikája esést váltott ki a részvénypiacokon, a kínai Arészvények egy nap alatt közel 6%-ot vetettek le magukról. Az olaj ára is tovább araszolt
felfelé áprilisban, miután enyhültek a növekedési félelmek és az amerikai kormány az iráni
olajexport teljes megszüntetését helyezte kilátásba. Az emelkedést ismét az amerikai elnök
szakította meg, aki a kitermelés fokozására szólította fel az OPEC országokat, így komoly
korrekcióba kezdett az olaj a hónap végén. Pozitív adatok jelentek meg azonban a világ
legnagyobb gazdaságának növekedéséről, az amerikai gazdaság 3,2 százalékkal bővült az
év első negyedévében, amely mind az előző 2,2 százalékot, mind a várt 2,5 százalékot
messze meghaladja. Ez az adat is támogatta a dollár erősödését, ami mind a fejlett mind a
feltörekvő piaci devizákhoz képest relatív erőt mutatott és az EURUSD keresztárfolyam így
letörte az eddig akadálynak számító 1,12-es szintet is. A kínai gazdaság növekedéséről is
képet kaptunk a hónapban, a világ második legnagyobb gazdaságának GDP-je az első
negyedévben év/év alapon a várt 6,3 helyett 6,4 százalékkal nőtt. A Brexit határidő októberig
való kitolása óta némileg kevesebb impulzust kapunk ezen a frontot, habár a brit politikai
káosz egy csöppet sem tisztult. A várakozásokkal szemben nem született érdemi előrelépés
a Theresa May és Jeremy Corbyn közötti kétpárti brexit megállapodásának egyeztetése
során sem. Jó hozamot ért el az alap áprilisban, amihez egyedi részvény pozícióink közül a
legnagyobb mértékben az AT&S, Alpha bank, Raiffeisen és a Gazprom pozíciók, míg ország
szinten az orosz és a görög kitettség járult hozzá. Áprilisban tovább növeltük a görög
részvénypiacai súlyunkat, továbbá a régiós bankokon profitot realizáltunk és helyette az
európai bankszektorban vállaltunk hosszú kitettséget. Emellett egy amerikai orvosi
műszergyártó részvényeiben és egy kannabisz kapcsolt vállalkozásban is hosszú pozíciót
nyitottunk. A forint elleni nyitott devizapozíciókat lezártuk, és jelenleg 45% alatt van kicsivel az
alap részvény súlya.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.04.30

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
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank Eszköz típusa
Hungary Zrt.
Kincstárjegyek
A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:
Államkötvények

Időtáv
indulástól
2018
2017
2016

Befektetési jegy
2,91 %
-3,85 %
4,78 %
6,95 %

Benchmark
0,61 %
0,31 %
0,20 %
1,22 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.05.01 - 2019.04.30

Nemzetközi részvények
Vállalati és hitelintézeti kötvények
Magyar részvények
Kollektív értékpapírok
Kötelezettség
Követelés
Számlapénz
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel

Eszköz
D190731
D191120
2021C
EURO STOXX BANK Jun19 Vétel
----- Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap intézményi sorozat ----- Benchmark
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem ROMANI 2026/12/08 2 EUR
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:
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

A(z) 5 legnagyobb pozíció:
típus
Partner / kibocsátó
zéró kuponos Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)
zéró kuponos Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)
kamatozó
Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)
derivatív
Erste Bef. Hun (HU)
kamatozó
Román Állam (RO)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
D190731 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:
3,65 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,21 %
WAM (átlagos lejárat):
1,75 év
WAL (átlagos élettartam):
1,98 év

Részarány
32,38 %
28,96 %
13,89 %
7,64 %
7,61 %
7,24 %
-4,13 %
3,32 %
3,16 %
-0,07 %
100,00 %
56,06 %
112,33 %
Lejárat
2019. 07. 31.
2019. 11. 20.
2021. 04. 21.
2019. 06. 21.
2026. 12. 08.

