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„17 ezer milliárd forint pihen a 
magyarok bankszámláin,      
most kell lépni, minden nap 
számít.”- mert minden nappal 
csak veszít az értékéből

Forbes 2022. július 11. 
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Piaci körkép
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Kinek éri meg az eurós/USA dolláros befektetés?

Inflációs különbség
• Aki tart attól, hogy magasabb lesz a hazai 

infláció, mint az eurózónában vagy az 
USA-ban (júniusban 11,7% volt 
Magyarországon)

Deviza árfolyam
• Aki komolyan tart attól, hogy erős 

forintgyengülés várható
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Mit tippeltek hol a legnagyobb a drágulás?
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Mit tippeltek hol a legnagyobb a drágulás?

Forrás: https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220701/kegyetlen-meglepetest-hozott-az-europai-inflacios-adat-az-ekb-nak-nem-sok-valasztasa-marad-553771

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220713/csunya-meglepetest-okozott-a-vart-amerikai-inflacios-adat-tepik-a-dollart-556083 

9,1 % 8,6%11,7%
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Tovább gyorsult az infláció az eurózónában is!
Júniusban 8,1 %-ról 8,6% nőttek az árak
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Magas maradhat az infláció az USA-ban is!
Az éves infláció a várt 8,3% helyett 8,6%-ra emelkedett
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A magyar infláció átlépte a lélektani határt!
11,7%-ra nőtt az éves drágulás júniusban, és nem látni még a végét..
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10 éves Euró (EUR/HUF) árfolyam grafikon

Forrás: tozsdeasz.hu
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10 éves USA dollár (USD/HUF) árfolyam grafikon

Forrás: tozsdeasz.hu

52 hét alatt 33%-kal került feljebb az árfolyam..
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MNB EUR/HUF deviza árfolyam alakulása 2007-től
Az euró előnyei

• Árstabilitás - az euró erős, értékálló deviza

• A forint folyamatosan leértékelődik

• A vállalkozások könnyebben, alacsonyabb költséggel és biztonságosabban vásárolhatnak 
és értékesíthetnek termékeket az euróövezetben, valamint kereskedhetnek a világ többi 
részén

• Integráltabb, ezért hatékonyabban működő pénzügyi piacok

• Az euró az európai identitás kézzelfogható szimbóluma

Dátum 1 euró
2007.01.01 251,28
2008.01.04 254,02
2010.01.04 269,50
2013.01.02 292,96
2016.01.04 315,68
2019.01.02 322.16
2020.01.01 329,99
2021.01.04 360,90
2022.01.04 365,44
2022.06.28 400,72
2022.07.13 413,78

Forrás: mnb.hu
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MNB USD/HUF deviza árfolyam alakulása 2007-től
Az USA dollár előnyei

• Az USA jó földrajzi elhelyezkedése 
nagyobb biztonságot jelent

• Vezető gazdasági hatalom

• A világ kereskedelme főként dollárban 
történik

• A nyersanyagokat is dollárban 
denominálják jellemzően

• Az amerikai dollár általában jó menekülő 
deviza válság idején 

• Az USA kamatemeléssel és csökkenő 
vámokkal próbálja visszaszorítani az 
inflációt

Dátum 1 USD
2007.01.02 189,25
2008.01.04 172,72
2010.01.04 187,23
2013.01.04 223,64
2016.01.04 288,82
2019.01.02 281,72
2020.01.02 294,56
2021.01.04 293,58
2022.01.04 323,34
2022.06.28 377,01
2022.07.13 413,33

Forrás: mnb.hu
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Euró dollár grafikon

Forrás: arfolyamtudos.hu

A dollár erősödésének elsődleges okai

• A kamatkülönbözet növekedése a 
dollár mellett szól

• Rossz globális hangulat 
romlásából, a dollár lett az első 
számú menekülőeszköz

• A háború az európai kilátásokat 
nagyobb mértékben rontja
- Rá vagyunk utalva az orosz 

olajra, földgázra
- Közelebb zajlik a fegyveres 

konfliktus
- Reális forgatókönyv egy 

energiaválság, ami gazdasági 
visszaeséssel is járna

1 Euró=1.0022 Dollár
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Miért érdemes devizás 
életbiztosításban gondolkodni?
Dupla nyereség lehetősége!

1. A devizaárfolyam változása 
következtében előálló átértékelődés

- Ahogy a forint gyengül a devizában tartott 
pénz értéke egyre többet ér

2. A  befektetésen elért hozam plusz 
hasznot jelenthet

- Hosszú távon magasabb hozamkilátások
- Lehet részesedni sikeres vállalatok 

eredményeiből
- Passzív jövedelem keletkezik
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Jáde EUR (TR19)
Jáde USD (TR29)

A gondoskodás magunkról és szeretteinkről 
örömöt és biztonságot ad

Meghatározott tartamra szóló, rendszeres díjas, 
EUR / USD díjfizetésű,

befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
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Mit lehet tudni a Jáde kőről?

• A keleti kultúrákban jól ismert szerencsekő

• A test mellett a lelket is erősíti, védelmet nyújt a rossz 
szándékú energiák ellen

• Bevonzza a szerencsét, a szerelmet és a bőséget

A kínaiak a jádét a legfőbb erények megtestesítőjének 
tartják: bölcsesség, bátorság, irgalmasság, szerénység. 
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Többcélúság megvalósítása
15 évre köthető, a tartam meghosszabbítható

15. évforduló

Rész-visszavásárlás a 
Rendkívüli megtakarítási 
számláról (azonnal)

Rész-visszavásárlás az 
Ügyfélérték számláról 
(első évfordulót követően, 
ha az első éves díj 
beérkezett)

Rendkívüli díj befizetése
(tartam során bármikor)
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Szerződő
Természetes vagy gazdálkodó 
szervezet
A díjat fizeti

Biztosított
Gazdálkodó szervezet szerződő 
esetén cserélhető

(belépés:18-65 év, kilépés: 80 év)

Haláleseti kedvezményezett(ek) 

A megjelölt  természetes személy 
vagy gazdálkodó szervezet

Szereplők

Lejárati kedvezményezett 

A megjelölt  természetes személy(ek) 
és/vagy gazdálkodó szervezet
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Alapbiztosítási esemény és szolgáltatás 
Az alapbiztosítási szerződés 15 éves tartamra köthető (meghosszabbítható)

Halál Lejárati 
szolgáltatás

15. évforduló

Aktuális 
megtakarítások 
együttes értéke

Célok 
teljesültek/teljesülnek

Baleseti halál

6.000 EUR/USD

Aktuális 
megtakarítások 
együttes értéke

Aktuális 
megtakarítások 
együttes értéke
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Tartamhosszabbítás 

15. 
évforduló

Szerződés
kezdete

Határozott időre (években megjelölve)
Tartamhosszabbítás
Pl. 3, 5, 8, 12, 15 évre

Halál Lejárati 
szolgáltatás

Baleseti halál

A Biztosító rendszeres díjat nem vár el, 
rendkívüli díjfizetésre továbbra is van lehetőség.
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Beépített biztosítási védelem 

• Baleseti biztosítás – BH21

• BÖ: 6.000 EUR/USD

• Fix díja van: 12 EUR/USD év
• féléves 6 EUR/USD, 
• negyedéves 3 EUR/USD, 
• havi 1 EUR/USD

• Nem módosítható a tartam folyamán

• Nem indexálható sem a biztosítási összeg, 
sem a díj

• Nincs kockázatelbírálás 

• Egészségi nyilatkozatot sem kell kitölteni

• A 15 éves tartam alatt él a baleseti halálra 
szóló védelem, de tartamhosszabbítás és 
biztosított csere esetén megszűnik
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• Minimális rendszeres díj: 
1800 EUR/USD év 

150 EUR/USD hó

• Minimális rendkívüli díj: 500 EUR/USD

• Díjfizetési gyakoriság: éves, féléves, 
negyedéves, havi 

• Díjfizetési mód: 
• egyéni átutalás

Díjfizetés
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Tartam alatti funkciók

• Ha növelni szeretné megtakarításai összegét:
- Díjnövelés
- Rendkívüli díj
- Indexálás

• Ha pénzt kíván kivonni megtakarításából:
- Díjcsökkentés
- Szüneteltetés
- Díjmentesítés
- Rész-visszavásárlás
- Visszavásárlás
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Befektetési háttér

1. Unit linked módon köthető:
- Jáde EUR (TR19)
- Jáde USD (TR29)

2. Befektetési háttér változtatása
- A szerződés utolsó 5 évében a befektetési mód 

hagyományos befektetésre változtatható
- Garantált 0 % + többlethozam 100 % jóváírása
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1.

Eurót/dollárt utalok ki, a 
számlavezető bank 
váltja át a saját deviza 
eladási árfolyamán (ami 
kedvezőtlenebb lesz)

2.

Eurót /dollárt utalok ki, 
nincs váltás azaz 
konverzió

1. Pl. CHF-et utalok ki – a 
Raiffeisen bank átváltja 
HUF-ra majd devizára 
Bankközi deviza-
árfolyam + 0,5 %-on
(dupla konverzió)

1.

2.

Ezekre figyeljen az ügyfél az átutalási megbízásoknál!

Nem mindegy milyen számláról indítja az utalást és milyen pénznemben!

HUF-ot utalok ki – a 
Raiffeisen bank átváltja 
Bankközi deviza-
árfolyam + 0,5 %-on

HUF számláról EUR/USD számláról Eltérő devizaszámláról

Átváltom EUR/USD-
ra a pénzemet és  
utána utalok, dupla 
konverzióval kell 
számolni

2. A meglévő eurót/dollárt 
nem váltom át!

Mindegyik esetben az utalási tranzakciónak plusz díja lehet, ami a bankonként és 
a számlacsomagonként eltérő lehet.
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Példa számítás a konverzióra
HUF számláról indítom az utalást 2022.06.30-án

- Ft-ot utalok ki és a Raiffeisen bank váltja 
át euróra az aznapi bankközi 
devizaárfolyam + 0,5%-on: 

1 euró / 395,97 Ft (394×1,005)

- Eurót utalok ki és a számlavezető bankom 
váltja át a forintomat az aznapi deviza 
eladási árfolyamon: 

1 euró /410,55 Ft

Amennyiben forintot utalok, javasolt 5-10%-kal 
magasabb összeget átutalni a deviza árfolyamok 

változása miatt.
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Ügyfélbónusz

Az esedékességig fizetett legkisebb havidíj 
12-szeresének a meghatározott %-a

Ügyfélbónusz 
mértéke

70% 30%

Esedékesség 10. Évforduló 15. Évforduló

Mikor nem kerül jóváírásra az ügyfélbónusz?
- díjnemfizetés miatti megszűnés
- megtakarítás szüneteltetése
- díjmentesítés
- a biztosítási szerződés visszavásárlása
- a jóváírást megelőző haláleset
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Induló havi díj: 200 EUR/USD

Összesen 2.400 EUR/USD kerül jóváírásra!

10. Évforduló 15. Évforduló

+?

Számoljunk!

?

1.680 EUR/USD 720 EUR/USD
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JÁDE EUR/USD életbiztosítás 
Költségek

1. Szerződéskötési költség – mint a Jövőtervező esetén

2. Vagyonkezelési költség (Eszközalapok szerint változó)
- Min. 0,10 %/ év - max. 1,05 % / év 

3. Adminisztrációs költség:
- Rendszeres és a rendkívüli biztosítási díjak 2%-a.

4. Számlavezetési költség:

- 0,165% / hó

JÖVŐTERVEZŐ
(15 év és felette)

JÁDE EUR / USD

1. évben 75 % 75 %

2. évben 45 % 45 %

3. évben 15 % 15 %
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JÁDE EUR/USD életbiztosítás 
Ügyfélaktivitáshoz kapcsolódó költségek

1. Kötvényesítési költség: 30 EUR / USD

2. Rész-visszavásárlási költség: 10 EUR / USD
- Ügyfélérték számla min. értéke: 200 EUR/USD
- Rendkívüli megtakarítási számla min. értéke: 0

3. Visszavásárlási költség
- Lejárati többletdíj számláról a 120. hónapig 100%, 
- a szerződés 121. hónapjától 20%

4. Díjmentesített szerződés fenntartási költsége: 
- 5 EUR / USD / hó
- a díjmentesítést követő tizedik hónaptól kerül levonásra
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TKM – összehasonlítás a versenytársakkal

Aegon Allianz CIG MetLife NN

Termék neve
Aegon Jáde 
EUR/USD 

életbiztosítás

Allianz Életprogram 
- Euró

Euró Alapú Pannónia
EsszenciaE
Befektetési

Életbiztosítás

Manhattan € Vista

Deviza EUR, vagy USD EUR EUR EUR EUR

TKM értékek

15 éves EUR: 
2,56% – 3,39%

15 éves USD:
2,70% – 3,56%

15 éves:
2,32%-3,09%

15 éves:
2,45%-3,86%

15 éves:
3,24%-4,11%

15 éves:
2,46%-3,15%
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Választható 
eszközalapok
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Befektetési háttér – választható eszközalapok

Külsős EUR eszközalapokKülsős EUR eszközalapok
• Parvest Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR)
• SPDR Euro Kötvény Pro Eszközalap (EUR)
• iShares EURO STOXX 50 Részvény Pro Eszközalap (EUR)
• Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (EUR)

Külsős USD eszközalapokKülsős USD eszközalapok
• Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD)
• iShares US Kötvény Pro Eszközalap (USD)
• iShares S&P 500 Részvény Pro Eszközalap (USD) 
• Fidelity Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (USD)

Aegonos EUR/USD eszközalapokAegonos EUR/USD eszközalapok
• VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (EUR) (USD)
• VIG Maraton Total Return Pro Eszközalap (EUR) (USD)
• VIG Panoráma Származtatott Pro Eszközalap (EUR) (USD)
• VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (EUR) (USD)
• VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (EUR) (USD)
• VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (EUR) (USD)
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Parvest Money Market Euro 
Pénzpiaci Eszközalap (EUR)

Kinek ajánljuk:

Azoknak, akik hosszú távon várhatóan nagyon alacsony 
hozam elérése érdekében nagyon alacsony kockázatot 
hajlandóak vállalni.

Érvek és jellemzők:

Európai pénzpiaci alap. A vagyonkezelő a BNP Paribas
Investment Partners - Európa 2. legnagyobb 
bankcsoportjához tartozik, mely bank Franciaország 
egyik vezető vállalata.

- Euróban meghatározott, kiváló minőségű pénzpiaci 
eszközökbe fektet be. Pl. hitelintézeti betétekbe, repó
ügyletekbe, rövid lejáratú és sztenderd pénzpiaci    
alapok befektetési jegyeibe 

- A pénzpiaci alapok a kamatemeléseknek 
köszönhetően reneszánszukat élik.
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Aberdeen Liquidity Fund (LUX) US 
Dollar Pénzpiaci Eszközalap USD
Kinek ajánljuk:

Azoknak, akik hosszú távon várhatóan nagyon alacsony 
hozam elérése érdekében nagyon alacsony kockázatot 
hajlandóak vállalni.

Érvek és jellemzők:

Aberdeen az Egyesült Királyság legnagyobb 
vagyonkezelője. Ez az Alapja főként amerikai dollárban 
jegyzett pénzpiaci eszközökbe (ezek éves vagy rövidebb 
futamidejű, kamatozó kölcsönök) fektet.

- nemzetközi hitelminősítők szerinti magas hitel-
képességi besorolás megtartására törekszik (AAA)

- Az alap csak 397 napnál rövidebb lejáratú 
értékpapírokba fektethet

- Az alap referenciaindexe a 7 DAY USD LIBID
(a kamatláb értékelését jelenti, amit várhatóan             
keresni lehet a pénzpiaci befektetések után)
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Befektetési háttér – választható eszközalapok

Pénzpiaci 
alapok

Kötvény-
alapok

Abszolút hozamú 
alapok

Részvényalapok

Parvest Money Market 
Euro Pénzpiaci  
Eszközalap (EUR)

SPDR  Euro Kötvény 
Pro Eszközalap (EUR)

iShares US Kötvény 
Pro Eszközalap (USD)

Aberdeen Liquidity
Fund (LUX) US Dollár 
Pénzpiaci  Eszközalap 
(USD)



39

SPDR Euro Kötvény Pro 
Eszközalap (EUR)

Kinek ajánljuk:

Azoknak, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt 
hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot 
hajlandóak vállalni.

Érvek és jellemzők:

A  SPDR az S&P Global (pénzügyi elemzésekre 
szakosodott amerikai cég) leányvállalata, akár csak a 
Standard and Poor’s (S&P index – az USA legnagyobb 
vállalatainak indexe). A SPDR több 100 milliárdos 
vagyont kezel világszerte.

Az eszközalap a Bloomberg Euro Aggregate Bond 
indexet követi, mely az eurózóna piacain kibocsátott 
euróban denominált kötvényeket követi nyomon 

- elsősorban az Indexben szereplő értékpapírokba
fektet be, ezek jellemzően fix kamatozású, 
befektetési  kategóriájú, euróban jegyzett kötvények, 
amelyeket kormányok és vállalatok bocsátottak ki.
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iShare US Kötvény Pro 
Eszközalap (USD)

Kinek ajánljuk:

Azoknak, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam 
elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak 
vállalni.

Érvek és jellemzők:

Az IShare a tőzsdén kereskedett alapok legnagyobb 
kibocsájtója világszerte, melyet a Black Rock, a világ 
legnagyobb vagyonkezelője kezel. 

Az alap célja, hogy az eszközein keresztül olyan hozamot 
biztosítson, amely tükrözi referenciaindexe, a Bloomberg
Barclays US Aggregate Bond Index hozamát (az egyik 
legjobb kötvény index)

- Az alap olyan fix kamatozású értékpapírokba         
(például kötvényekbe) fektet be, amelyek az Indexet 
alkotják,és megfelelnek az Index hitelminősítési 
követelményeinek

Nagyjából követi az Egyesült Államok befektetési 
minősítésű kötvénypiacának teljesítményét. Az index 
befektetési minősítésű állam- és vállalati 
kötvényekből áll.
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VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro 
Eszközalap (EUR/USD) 

Kinek ajánljuk:

Azoknak, akik hosszú távon várhatóan közepes 
hozam elérése érdekében közepes kockázatot 
hajlandóak vállalni.

Érvek és jellemzők:

VIG, Vienna Insurance Group alapkezelője. A 
biztosítói csoport a legjobb minősítéssel rendelkezik, 
a Bécsi Tőzsdén is jegyzik, 30 piacon van jelen 
Európában.

Közép-Európai (jellemzően lengyel, magyar, román) 
vállalatok részvényei vannak benne 2/3 arányban, 
azaz többek között az energia (pl. MOL), görög 
bankok, ingatlan (pl.Graphisoft), egészségügyi (pl. 
Richter) vállalatok részvényei. 1/3 arányban a régión 
kívül is keres befektetéseket pl. Aston Martin 
(autóipar), Amazon, Alibaba (e-kereskedelem). 
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VIG Maraton Total Return Pro 
Eszközalap (EUR/HUF) 
Kinek ajánljuk:

Azoknak, akik hosszú távon várhatóan közepes hozam 
elérése érdekében közepes kockázatot hajlandóak 
vállalni.

Érvek és jellemzők:

VIG, Vienna Insurance Group alapkezelője. A biztosítói 
csoport a legjobb minősítéssel rendelkezik, a Bécsi 
Tőzsdén is jegyzik, 30 piacon van jelen Európában.

3 csoportra fókuszál

- Alulértékelt részvények vételi és túlértékelt eladási 
pozíciói – a régiós, fejlett és fejlődő piacokon pl. 
agrobiznisz, ritka földfém kitermelők, infrastruktúra, 
görög bankszektor

- Részvényindexre szóló pozíciók

- Kötvényportfólió – Közép-Európai kötvények és 
kemény devizás kötvények (pl. USD, EUR, GBP,    
CHF)
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VIG Panoráma Származtatott Pro 
Eszközalap (EUR/USD) 
Kinek ajánljuk:

Azoknak, akik hosszú távon várhatóan jelentős 
hozam elérése érdekében jelentős kockázatot 
hajlandóak vállalni.

Érvek és jellemzők:

VIG, Vienna Insurance Group alapkezelője. A 
biztosítói csoport a legjobb minősítéssel 
rendelkezik, a Bécsi Tőzsdén is jegyzik, 30 piacon 
van jelen Európában.

4 területre fókuszál

- Árupiaci kitettség (nemesfém: vas, réz, kőolaj)

- Részvények (Ingatlan, bánya, Retail - lakossági 
termékek, szolgáltatások pl. gyógyszerek)

- Kötvények (magyar és feltörekvő országok 
állampapírjai)

- Egyedi sztorik, deviza piacok (Görögország –
bankok, cégek)

Cél: inflációs hatások 
kivédése
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VIG Feltörekvő Piaci ESG 
Részvény Alapok Alapja Pro 
Eszközalap (EUR/USD) 

Kinek ajánljuk:

Azoknak, akik hosszú távon várhatóan magas hozam 
elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak 
vállalni.

Érvek és jellemzők:

VIG, Vienna Insurance Group alapkezelője. A 
biztosítói csoport a legjobb minősítéssel rendelkezik, 
a Bécsi Tőzsdén is jegyzik, 30 piacon van jelen 
Európában.

Az alap 1. számú célja, hogy az ázsiai régió 
részvénypiacainak hozamaiból részesedjen (Kína, 
Hong Kong, India, Dél-Korea, Tajvan. Éppúgy fektet 
egyedi részvényekbe, mint kollektív befektetési 
instrumentumokba, akár befektetési alapokba, ETF-
ekbe. Az ESG szűrő segítségével nagyobb 
hozampotenciál van benne.
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VIG Közép-Európai Részvény Pro 
Eszközalap (EUR/USD)
Kinek ajánljuk:

Azoknak, akik hosszú távon várhatóan nagyon 
magas hozam elérése érdekében nagyon magas 
kockázatot hajlandóak vállalni.

Érvek és jellemzők:

VIG, Vienna Insurance Group alapkezelője. A 
biztosítói csoport a legjobb minősítéssel rendelkezik, 
a Bécsi Tőzsdén is jegyzik, 30 piacon van jelen 
Európában.

Elsősorban Közép-Európai vállalatok részvényeit     
vásárolja (Magyarország, Lengyelország, 
Csehország, Ausztria, Románia), másodsorban 
Szlovéniára, Horvátországra, Törökországra 
összpontosít. Emellett akár a fejlődő és fejlett 
piacokon is befektet. Likviditás miatt pedig 
állampapírokat is tart a portfoliójában. 
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VIG MegaTrend Részvényalapok 
alapja (EUR/USD) 

Kinek ajánljuk:

Azoknak, akik hosszú távon várhatóan magas hozam 
elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak 
vállalni.

Érvek és jellemzők:

VIG, Vienna Insurance Group alapkezelője. A biztosítói 
csoport a legjobb minősítéssel rendelkezik, a Bécsi 
Tőzsdén is jegyzik, 30 piacon van jelen Európában.

Az alap célja, hogy a globális megatrendekből profitálni 
tudjon. Pl. demográfiai változások (öregedő 
társadalom), környezeti változások (a szűkös és 
megújuló erőforrások), vagy akár a technológiai 
újítások, innováció (IT, chipgyártók, Fintech, robotika)

- Jelenleg kiemelt trendek: energia átalakulás,ritka-
föld fémek: lítium és kobalt, agrobiznisz, élelmezés, 
egészségügyi szektor, biztosítók
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Fidelity Global Health Care
Részvény Pro Eszközalap 
(EUR/USD)

Kinek ajánljuk:

Azoknak, akik hosszú távon várhatóan magas hozam 
elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak 
vállalni.

Érvek és jellemzők:

A Fidelity egy amerikai multinacionális pénzügyi 
szolgáltató. A világ egyik legnagyobb vagyonkezelője.

Az alap legalább 70%-át egészségügyi, gyógyszeripari 
és biotechnológiai részvényekbe fekteti világszerte.

- az egészségügy iránti kereslet folyamatosan 
erősödik (járványok, öregedő társadalom)

- nagy fejlődés előtt áll a szektor

- cégek: UnitedHealth (USA), Thermo Fisher (USA) 
Astrazeneca Egyesült Királyság), Roche Holdig      
(Svájc)
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iShare EURO STOXX 50 Részvény 
Pro Eszközalap (EUR) 

Kinek ajánljuk:

Azoknak, akik hosszú távon várhatóan magas 
hozam elérése érdekében magas kockázatot 
hajlandóak vállalni.

Érvek és jellemzők:

Az IShare a tőzsdén kereskedett alapok legnagyobb 
kibocsájtója világszerte, melyet a Black Rock, a 
világ legnagyobb vagyonkezelője kezel. 

Ez az alapja az EURO STOXX 50 index 
teljesítményét követi, mely az euróövezet blue-
chipeket tartalmazó vezető indexe. Az eurózóna
50 legnagyobb vállalatának tőzsdei 
teljesítményét tükrözi.

- A blue-chipek: a leglikvidebb és nagy forgalmat 
lebonyolító részvények, azaz a legnépszerűbbek

- Az indexnek tagja pl. a TotatEnergies (francia), 
az Allianz, a Siemens, a Daimler és az Adidas
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iShares S&P 500 Részvény Pro 
Eszközalap (USD)

Kinek ajánljuk:

Azoknak, akik hosszú távon várhatóan magas hozam 
elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

Érvek és jellemzők:

Az IShare a tőzsdén kereskedett alapok legnagyobb 
kibocsájtója világszerte, melyet a Black Rock, a világ 
legnagyobb vagyonkezelője kezel. 

S&P 500 egy amerikai részvénypiaci index, 500 vezető 
vállalatot ölel fel pl. Apple, Microsoft, Exxon, Amazon, 
Google, Facebook, Visa, Netflix, Pfizer, JP Morgan

- Az alap olyan részvényekbe fektet, amelyek az       
indexet alkotják

- Az indexet tartó értékpapírokat az indexhez           
hasonló arányban tartja
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Fontos a diverzifikáció! 
Kockázatcsökkentési technikák

• Portfolió megosztás a kockázat minimalizálása 
érdekében

• Különböző értékpapírok árai nem mozognak együtt, sőt, 
teljesen eltérő irányban is változhatnak

• Amennyiben a portfoliót sikerül olyan eszközökből 
összeállítani, amelyek árfolyamaira eltérően hatnak a 
piaci környezet változásai, akkor csökkenthető a 
befektetés kockázata. (pl. kötvény, részvény is legyen 
benne)
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- Akik tartanak a forintgyengüléstől

- Az árfolyamváltozástól nagyobb nyereséget várnak

- Akik több devizában is megtakarítanának

- Akik a banki kamatoknál magasabb hozamot szeretnének elérni 
eszközalapok segítségével

- Akik szeretnék diverzifikálni befektetéseiket különböző eszközökben

- Akiknek fontos a kockázatporlasztás

- Rendszeres havi befizetéssel szeretnék csökkenteni az 
árfolyamkockázatot

- Akik hosszú távon gondolkodnak

- Akik kisebb-nagyobb befizetéseiket szeretnék egybegyűjteni

- Akik szeretnék megóvni munkájuk eredményének vásárlóértékét

Kiknek érdemes a JÁDE EUR-ban és USD-ban
befektetni?
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- Üzletemberek

- Exportőrök/Importőrök

- Külföldön dolgozóknak, ingázóknak: akik 
devizában kapják fizetésüket

- Határ menti régiókban élőknek

- Exportőr cégeknek – lojalitás program

- Akik hónapról hónapra szeretnék növelni 
eurós megtakarításaikat

- Akik egyszerűen a kemény devizában 
hisznek jobban, mint a forintban

Ötletelés - célcsoportok



http://alkuszi.aegon.hu/terme
kek/szemelybiztos
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Köszönöm a 
figyelmet!

Gerencsér Zita

06-30/999- 8171
gerencser.zita@aegon.hu
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Ha a szerződő forintot utal a számlájáról

Ügyfél forint 
számlája

Ft

Aegon
Raiffeisen

Közép árfolyam + 
0,5%

(Javasolt ráhagyás 
+10 Ft)

Befektetési 
egységek

Szolgál
- tatás 
devizá-

ban

Forintos számla 
esetén az 

Ügyfél bankja 
devizavételi 

árfolyamon Ft-
ra váltja

Deviza számla 
esetén az 

Ügyfél bankja a 
devizaszámlán 

jóváírja
Utalás EUR szerződésre:

12001008-00165096-00100000

Utalás USD szerződésre:
12001008-00165080-00100009

Raiffeisen középárfolyam: https://www.raiffeisen.hu/hasznos/arfolyamok/vallalati/devizaarfolyamok
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Utalás útja forint számláról
A pénz körbeér

Ügyfél forint 
számlája

deviza Aegon
Raiffeisen
Devizát 
jóváírja

Befektetési 
egységek

Szolgál
- tatás 
devizá-

ban

Ügyfél bankja 
devizavételi 

árfolyamon Ft-
ra váltja

Ügyfél bankja a 
devizaszámlá-

ján jóváírja

Az ügyfél saját bank váltja
Eladási árfolyamon

(nincs díjhiány)

Utalás EUR szerződésre:
12001008-00165096-00100000

Utalás USD szerződésre:
12001008-00165080-00100009


