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2020-2021 –Strukturális Inflációs hatások

Covid-19:

Globalizmus feltárta az ellátó lánc sérülékenységét

Protekcionizmus kezd egyre inkább teret nyerni

Minimum bér duplázódása $15/órára (USA)

Kína:

Nem akar összeszerelő üzem maradni

Közép osztályt szeretné gyarapítani

Világ vezető hatalma szeretne lenni 2050-re

ESG

Csak az USA dekarbonizációja $1000 milliárd

R&D

Reporting
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Az alap célja, hogy a gazdasági ciklusokon túlnyúló, globális megatrendekből profitálni tudjon. Ilyen trendek lehetnek a

demográfiai változások, a szűkös erőforrások következtében kialakuló hatékonyság növekedés, az urbanizáció vagy

akár a technológiai újítások, innováció.

Pálfi György, CFA

részvény üzletágvezető

*2020.02.29 - 2021.02.28-i időszakra vonatkozó adatok alapján.

**Nettó évesített hozam adatok

***Készült: 2021.02.28-án az „A” és „B” sorozat adatai alapján

****Készült: 2021.02.28-i „B” sorozat adatai alapján

A sorozat (EUR) B sorozat (HUF) R sorozat (HUF)

A teljes alap nettó eszközértéke***: 72,466 M EUR 

Indulás: 2007.07.29 2008.09.05 2020.06.02.

A javasolt minimális befektetési idő: 5 év 

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján: magas (6)

A heti hozamokból számolt évesített szórása*: 29,52% 29,54% 13,17%

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása*: 27,61% 27,64% 12,28%

Sharpe mutató*: 0,9717 1,2075 2,5301

Benchmark összetétele:
100% MSCIAC World Daily Total Return Net USD 

Index

Alapkezelési díj 1,75% 1,75% 0,40%

Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja

Az alap befektetési politikája 2018. 10. 01-én jelentősen megváltozott, ezen időpont

előtti teljesítmény nem mérvadó, mert a korábbi befektetési politika szerint kezelt

Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap teljesítményét mutatja be.

Richter Péter

portfólió menedzser
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Mi az a Megatrend?

A megatrendek a normál gazdasági
ciklusokon túlnyúló, általában globális, az
egész világot érintő hosszú távú
folyamatok, melyek befolyással vannak
mindennapjainkra, így komoly hatással
vannak a tőzsdékre, befektetésinkre is.
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Technológia és 

innováció

„Felforgató 

technológiák”

Robotika

Kiberbiztonság

E-kereskedelem

Társadalom és 

demográfia

Öregedő 

társadalom

Y generáció

Urbanizáció

Protekcionizmus

Környezet

Energia 

hatékonyság

Hulladékgazdálko-

dás

Ivóvíz szűkösség

Megatrendek:

Forrás: Aegon Alapkezelő
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• Minimum 5 éves időhorizont 

• Ciklusokon átívelő szemlélet 

• Kisebb időzítési kockázat

• Aktív allokáció a trendek között  

Aegon Megatrend Alap

• Valamilyen hosszú távú trendre épülő stratégia 

• Előretekintő allokáció

• Technológia, társadalom, környezet, 

gazdaságpolitika köré épülő trendek 

• Nem ciklusoktól, hanem a trendek erősségétől, 

tartósságától függ

• Több trend egy alapban 

• Magas mérhető kockázat  

• Hedge a jövőre nézve 

Új allokációs 

elvek 

Aktív, 

hosszú távú

szemlélet 

Magas 

kockázat 
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Megatrendektől a befektetésekig 

Nyertesek és 

vesztesek

Szektorok 

Vesztesek és 

kihívók

Befektetési 

lehetőségek

Részvény

Szektor alapok

Tematikus Alapok 

Értékelés és 

értékeltség 

Életciklus

Árazás 

Trendek

Időtartam, 

kapcsolódások,

erősség

Forrás: Aegon Alapkezelő
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Megatrendektől a befektetésekig 

Forrás: Aegon Alapkezelő

Megatrendek

Félvezetők és 

chipgyártók

Lokalizáció 

Home office

Digitalizáció

Evs és 

Megújulók

5G

Kína félvezető gyártása vs. fogyasztás 
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5%

Legnagyobb súlyú Megatrendek szerinti portfólió összetétel 

Chipgyártók és félvezetők

EV és szűkös nyersanyagok14%

10%

9%

8% Fintech és mobilfizetés

Biztosítók

Megújuló energiák

Videójátékok5%
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2021: egyéb befektetések 

Kiberbiztonság

Felforgató technológiák (Feltörekvő piac) 

Robotika

Mezőgazdaság (gépesítés, szűkösség)

Egészségügy és orvosi kannabisz

Víz-, és hulladékgazdálkodás 
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Aktuális megatrendek

Felhő alapú tárolás és kiberbiztonság

Egyre jobban elterjed a felhő alapú tárolás.

A felhő alapú szolgáltatások előnye, hogy kiküldik a cégek az információkat
egy felhőbe, mely megkönnyíti azok tárolását, ezáltal a felhő által nincsenek
egyetlen eszközhöz követve. Így kevesebb a hibalehetőség, bárhonnan
hozzá lehet férni, és költségkímélőbb megoldás, mint drága szerverek
vásárlása.
Biztonságossá tétele viszont kihívást jelent a szolgáltatók számára. Az elmúlt
időszakban – főleg a bankok kapcsán - többször olvashattunk
hackertámadásokról, amik célja az adatok, üzleti titkok megszerzése. Az
ezzel kapcsolatos botrány a Facebookot is megtépázta, de egy esetleg
adatszerzés lehetett a kirobbantó oka az USA-Kína közötti kereskedelmi
háborúnak is.
Az üzleti titkok megvédése tehát nemzetbiztonsági kérdés is, a
felhőszolgáltatók egyik legnagyobb feladata, hogy megfelelő védelemmel
lássák el az általuk kínált szolgáltatásokat.
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Aktuális megatrendek

Robotika az egészségügyben

A modern technológia fejlődése újabb távlatokat nyit a gyógyításban is.
Korunk legkíméletesebb műtéti technikája a minimál invazív sebészet, azaz a MIS eljárás
(minimally invasive surgery). E technológiában jelenleg az amerikai Intuitive Surgical vállalat
az egyetlen, amelynek termékei megtalálhatóak a piacon:
• A minimál invazív műtét során a sebész mozdulatait aprócska elektromechanikus karok

hajtják végre. Mivel a sebész nem a műtőasztalnál, hanem egy konzolnál operál, egy
másik helyiségből is elvégezheti a beavatkozást – vagy akár egy másik kontinensről.

• A „kulcslyuk sebészeti” megoldás következtében elegendő egy természetes testüreg vagy
néhány centiméteres metszés.

• Az apró vágásoknak köszönhetően a seb kisebb, gyorsabban gyógyul, kevesebb az
utóvérzés, a szövődmény, mint a hagyományos műtéteknél.

• Csökken a kórházban töltött idő, elkerülhető az intenzív osztályon folytatott ápolás
költsége.

• Az ellátórendszer számára megtérül az eszközök beszerzése, hiszen így kevesebb ideig kell
a táppénzt fizetni, mivel hamarabb térhet vissza a munkába az operáción átesett beteg.

Ezen előnyök miatt finanszírozza ezeket a kutatásokat a NASA űrkutatási hivatal is.
Intuitive Surgical még egyeduralkodó a piacon, de lassan már akadnak versenytársai. Az
ágazat az utóbbi időben gyors fejlődésnek indult. Ezek a vállalatok, amelyek a technológia és
az egészségügy határmezsgyéjén mozognak, olyan megatrendet követnek, amely hosszabb
távon a gazdasági ciklusoktól függetlenül is növekedő területet jelenthet.
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Aktuális megatrendek

Kannabisz részvények

Globálisan nézve a fejlett országok jelentős részében már elkezdték a kannabisz fogyasztás
dekriminalizálását. Többek között már Kanadában is törvényes meghatározott mennyiségű
marihuánaszármazék vásárlása.
Több érv szólt a készítmény használatának legalizálása mellett:
• Törvényes kereskedelme jelentős adóbevételt hoz az államkasszának;
• Megszűntek a marihuánával kapcsolatos bűncselekmények (amnesztia);
• Kisebb a fizikai károsító hatása, kevésbé addiktív pl. az ópiumhoz képest.
Ezek alapján – főleg a kanadai – kannabisztermelő vállalatok hatalmas bevételnövekedéssel
kecsegtetnek, amelyekben nagy dohány-, és szeszesitalgyártók is érdekeltek.
Kezdetben az órási „hype” felhajtotta a kannabiszgyártó cégek részvényárfolyamait, majd az
ellátási nehézségeknek köszönhetően komoly korrekció történt a piacon.
Ha megtörténik egyfajta konszolidáció, kiderülhet, melyek lesznek azok a cégek, amelyek
hosszú távon fenntarthatóan működnek és profitot termelnek.

Elektromos járművek

Egyre nagyobb teret hódítanak az elektromos meghajtású gépjárművek.
Bár az elkövetkező néhány évben az a terület hatalmas fejlődés elé néz, egyelőre még
néhány akadály nehezíti, szélesebb körben való használatának elterjedését. A kis
hatótáv, a foghíjas elektromos töltőhálózat, és az akkumulátorok rövid élettartama
mellett az áruk is kedvezőtlenebb belső égésű motorral hajtott társaikkal szemben.
Vásárlásuk és fenntartásuk még jóval drágább a benzines és dízeles autókhoz képest.
Mindemellett az autógyártók egyre nagyobb hangsúlyt fordítanak az elektromos
technológia fejlesztésére, ezáltal az áruk is fokozatosan csökken majd.
Ennek köszönhetően világ egyre jobban közelít majd az elektromos közlekedéshez, a
teljes átállás pedig az évszázad közepére várható.
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Aegon Megatrend Összetétel

Climate Change
18%

Digital Content
1%

Disruptive Technology
19%

FinTech
8%

Food Security
5%

Health
11%

Infrastructure Development
0%

Mobility
7%

New Consumer
13%

Robotics
3%

Connectivity
5%

ACWI
9%

Geopolitics
1%

Aegon Megatrend Összetétel
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Aegon Megatrend Szektor Összetétel

SPDR S&P INSURANCE ETF -
KIE US
25%

HORIZONS MARIJUANA LIFE 
SCIE - HMMJ CN

0,35%

VANGUARD HEALTH CARE ETF -
VHT US

57%

RICHTER GEDEON NYRT -
RICHT HB

6%

ADVISORSHARES PURE US 
CANN - MSOS US

12%

Egészségügyi Szektor Felbontása
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Aegon Megatrend vs. Referencia Index 2020 Január-Május
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Aegon Megatrend vs. Referencia Index 2020-2021
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Tempó alapok célsúlyok

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 Tempo 5 Tempo 6 Tempo 7 Tempo 8 Tempo 9 Tempo 10

Részvény alapok Kötvény alapok Pénzpiaci alapok Abszolút hozamú alapok

Tempo 2

Tempo 6

Tempo 10
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Tempo Alapok Összetétele Alapok Szerint
Tempo 2 Tempo 6 Tempo 10

Készpénz 2,00 2,00 2,00

Alfa intézményi sorozat 0,00 23,00 11,50

Belföldi Kötvény intézményi sorozat 24,25 14,10 7,75

BondMaxx intézményi sorozat 28,00 13,40 2,75

Feltörekvő ESG intézményi sorozat 2,00 7,125 12,75

Feltörekvő Kötvény  intézményi sorozat 6,00 5,00 3,00

Közép-Európai Részvény intézményi sorozat 0,75 4,50 8,00

Maraton intézményi sorozat 0,00 0,00 18,50

MegaTrend R sorozat 1,375 7,625 13,50

MoneyMaxx intézményi sorozat 9,25 7,25 0,00

Nemzetközi Részvény intézményi sorozat 0,875 5,75 10,75

Ózon 5,50 0,75 0,00

Panoráma R sorozat 5,00 7,00 8,00

Pénzpiaci intézményi sorozat 15,00 2,50 1,50

100,00 100,00 100,00
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Tempo Alapok Összetétele Alapok Szerint

Abszolút 
hozamú alap

20%

Cash
2%

Kötvény alap
58%

Pénzpiaci alap
15%

Részvény alap
5%

Tempo 2 

Abszolút 
hozamú alap

38%

Kötvény alap
32%

Pénzpiaci alap
3%

Részvény alap
25%

Cash 2%

Tempo 6

Abszolút hozamú 
alap
38%

Kötvény alap 13%
Pénzpiaci alap 2%

Részvény alap
45%

Cash
2%

Tempo 10
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Konzervatív/Dinamikus
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Tempo Alapok Hozama az elmúlt 2 évben
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Aegon Részvény Alapok vs. MÁP+

2019 június 3-tól 24 hónap alatt egy 10 milliós befektetés 825 ezer 

forint hozamot adott az ügyfélnek.  

Miközben az infláció 24 hónap alatt: ~5.50% (Hivatalos MNB adat) 

Reál hozam: 1.3% 

Amennyiben ennek csak a felét, 5 millió Ft-ot tesz MÁP+ és mellette 

a másik felével Aegon részvény portfóliót alakít ki most így állna: 

Reál hozam: 21,52%!!!  

Alap Neve

Befektetett 

Összeg 

(2019.06.03)

Hozam % 

(2021.06.03)
Hozam Ft

Aegon 

Megatrend 1 000 000 Ft 57,83% 578 300 Ft

Aegon 

Feltörekvő 

ESG 1 000 000 Ft 36,48% 364 800 Ft

Aegon 

Nemzetközi 

Részvény 1 000 000 Ft 44,25% 440 250 Ft

Aegon 

Russia 1 000 000 Ft 33,58% 335 800 Ft

Aegon 

Közép-Eu. 

Részvény 1 000 000 Ft 15,60% 156 500 Ft

Összesen 

Részvény 5 000 000 Ft 37,55% 1 875 650 Ft

Részvény 

Bef. Alap + 

MÁP+

10 000 000 Ft 21,52% 2 152 000 Ft



Köszönjük figyelmüket!
w w w. a e g o n a l a p k e z e l o . h u |  1 0 8 5 . B p .  K á l v i n  t é r  1 2 - 1 3 .
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Jogi nyilatkozat

A bemutatott befektetési alapok részletes feltételeit az Alapok 

Tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza, mely a mindenkor 

érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és 

weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alapok befektetési 

politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges 

kockázatairól a megalapozott befektetési döntése meghozatalához, 

részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található 

kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési 

szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap 

jövőbeli teljesítményére nézve.

www.aegonalapkezelo.hu www.totalreturn.hu


