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Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap
intézményi sorozat
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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Vezető forgalmazó:
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ISIN kód:
Indulás:
Devizanem:
A teljes alap nettó eszközértéke:
Intézményi sorozat nettó
eszközértéke:
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő
Zrt.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő
Zrt.
100% RMAX Index
HU0000714308
2014.11.27
HUF
4 633 526 648 HUF
1 139 012 894 HUF
0,793530 HUF

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.

A régi Wall Street-i mondás ("Sell in May and go away…") 6 év után újra bejött.
Utoljára a 2012-es májusi teljesítménye volt ennyire rossz az S&P 500-as indexnek,
akkor több mint 6,3%-ot esett, most 6,6%-ot, de ez még mindig jobbra sikeredett,
mint a feltörekvő piacok hozama, ami -7,5%-kal zárta a hónapot. Több faktor is
szerepet játszott a negatív teljesítményben. Elsősorban a politikai bizonytalanság
okozta a negatív hangulatot, amit a fokozódó amerikai-kínai kereskedelmi háború
indukált. A hónap elején az S&P 500-as index még új csúcson nyitott abban a
reményben, hogy ez a konfliktus hamarosan megoldódik, de az amerikai elnök
máshogy gondolta és 25%-os vámot vezetett be Kínából az USA-ba irányuló
exportokra. A hónap végén záróakkordként a mexikói importokra is kivetett 5% vámot,
annak ellenére, hogy a tinta még alig száradt meg az új NAFTA (Észak-amerikai
Szabadkereskedelmi Egyezmény) szerződésen. Vegyes makrogazdasági adatok
jöttek ki májusban. Egyelőre úgy tűnik, hogy az amerikai gazdaságot nem
befolyásolja a kereskedelmi konfliktus. A foglalkoztattok száma tovább nőtt, az ország
gazdasága a GDP számok alapján tovább fejlődik és az inflációt is sikerül kordában
tartani. A Kínai adatok ennek az ellenkezőjét sugallják. Gazdaságuk zsugorodik, az
infláció nő, de a legnagyobb problémájuk, hogy az export drasztikusan esett. Most
úgy tűnik, hogy az USA áll nyerésre, de mint tudjuk, a kínaiak nem 1-2 évre terveznek.
Elővigyázatosan nézünk szembe a következő hónappal/hónapokkal. Több adat is azt
sugallja, hogy a defenzívebb befektetési hozzáállás kifizetődő lehet a közel jövőben. A
30 és 10 éves amerikai kötvény hozamok drasztikus esése azt jelezheti, hogy a
gazdaság jelentősen lassulhat, de a 3 hónapos-10 éves hozamkülönbözet alapján egy
kisebb recessziót sem zárhatunk ki. Európa sem néz ki fényesen, mivel a német 10
éves hozam új mélypontra, -0,21 bázispontra süllyedt és a Brexit is ott lebeg a fejünk
felett. Az alap negatív hónapot zárt májusban, aminek fő oka, hogy a tőzsdéken egy
eladási hullám söpört végig köszönhetően a továbbra is fennálló amerikai-kínai
kereskedelmi háborúnak. Ezt az eladási hullámot arra használtuk, hogy pozíciót
növeljünk a már meglévő részesedéseinkhez. A régiós kitettségünket növeltük azáltal,
hogy CCC , OTP és OMV részvényeket vásároltunk. Profitot realizáltunk az osztrák
ATS-ben. A részvény kitettségünket DAX, SP500, EM határidős pozíciókkal fedeztük.
A hónapban átlagosan 30% volt az alap részvénysúlya, amit nem növeltünk jelentősen
májusban, továbbra is opportunista stratégiát követünk.
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2019.05.31

FORGALMAZÓK

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

Időtáv
indulástól
2018
2017
2016
2015

Befektetési jegy
-5,00 %
-6,74 %
0,10 %
-6,39 %
-11,07 %

Benchmark
0,80 %
0,31 %
0,20 %
1,22 %
1,50 %

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.06.01 - 2019.05.31

Eszköz típusa
Kincstárjegyek
Államkötvények
Nemzetközi részvények
Magyar részvények
Kollektív értékpapírok
Számlapénz
Kötelezettség
Követelés
Nyitott derivatív pozíciók értéke
Összesen
Származtatott ügyletek
Nettó korrekciós tőkeáttétel
Eszköz
D190731
D191120
MSCI EmgMkt Jun19 Eladás

----- Aegon Panoráma Származtatott 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:
7,44 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,19 %
WAM (átlagos lejárat):
1,13 év
WAL (átlagos élettartam):
1,24 év

Részarány
46,59 %
17,61 %
14,87 %
8,89 %
4,76 %
10,24 %
-2,71 %
0,06 %
-0,30 %
100,00 %
47,59 %
123,92 %

A(z) 3 legnagyobb pozíció:
típus
Partner / kibocsátó
zéró kuponos Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)
zéró kuponos Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)
derivatív
Erste Bef. Hun (HU)

Lejárat
2019. 07. 31.
2019. 11. 20.
2019. 06. 21.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
D190731 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D191120 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
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

