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PARVEST MONEY 
MARKET EURO 
PÉNZPIACI 
ESZKÖZALAP (EUR)

EUR Euróban jegyzett 
pénzpiaci eszközök 1 3 hónap

Azoknak, akik a 
hosszú távon 
várhatóan nagyon 
alacsony hozam el-
érése mellett, nagyon 
alacsony kockázatot 
hajlandóak vállalni.

Az aktuális pénzpiaci 
hozamokkal összhangban 
a lehető legmagasabb 
euróban mért hozam 
elérése három hónapos 
időtávon a tőke 
megőrzése mellett, 
valamint magas szintű 
likviditás és diverzifikáció 
(kockázatmegosztás) 
biztosítása.

A BNP Paribas Investment Partners vagyonkezelő Európa 2. legnagyobb bankcsoportjához 
tartozik, amely Franciaország egyik vezető vállalata. Euróban meghatározott, kiváló minő-
ségű pénzpiaci eszközökbe fektet, pl. hitelintézeti betétekbe, repó ügyletekbe, rövid lejáratú 
és sztenderd pénzpiaci alapok befektetési jegyeibe. Az alap jelenleg 86%-a készpénz, a 
többi része kötvény; főleg európai, de kis mértékben ázsiai eszközök is találhatóak benne. 
Nagyon alacsony kockázat jellemzi. A pénzpiaci alapok a kamatemeléseknek köszönhetően 
reneszánszukat élik. Legalacsonyabb kockázatú eszközalapként jó választás, ha például a 
lejárathoz közeledve egy alacsony kockázatú eszközalapban szeretné a megtakarítását tar-
tani az ügyfél. Ha pedig likvid pénzt szeretne, akkor is nagyon jó tartalékolási lehetőség, 
bankbetét helyett jó alternatíva.

ABERDEEN 
LIQUIDITY FUND 
(LUX) US DOLLAR 
PÉNZPIACI 
ESZKÖZALAP (USD)

USD
Amerikai dollárban 
jegyzett pénzpiaci 
eszközök

1 3 hónap

Azoknak, akik a hosszú 
távon várhatóan na-
gyon alacsony hozam 
elérése mellett, nagyon 
alacsony kockázatot 
hajlandóak vállalni.

Amerikai dollárban 
jegyzett pénzpiaci 
eszközökbe (melyek rövid 
lejáratú, hitelviszonyt 
megtestesítő, kamatozó 
értékpapírok) történő 
befektetéssel a tőke 
megőrzése és hozam 
elérése.

Az Aberdeen az Egyesült Királyság legnagyobb vagyonkezelője, több mint 30 éves szakérte-
lemmel. Az eszközalap mögöttes befektetési alapja legalább egy hitelminősítő szerinti AAA, 
vagy ezzel egyenértékű hitelképességi besorolás elérésére és megtartására törekszik. Fő-
ként amerikai dollárban jegyzett pénzpiaci eszközökbe (ezek éves vagy rövidebb futamidejű, 
kamatozó kölcsönök), valamint 397 napnál rövidebb lejáratú értékpapírokba fektet. Nagyon 
alacsony kockázat jellemzi. Ha likvid pénzt szeretne az ügyfél, akkor nagyon jó tartalékolási 
lehetőség, bankbetét helyett jó alternatíva.
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SPDR EURO 
KÖTVÉNY PRO 
ESZKÖZALAP (EUR)

EUR
Euróban jegyzett, 
befektetési kate-
góriájú kötvények

3 1 év

Azoknak, akik a hosszú 
távon várhatóan mér
sékelt hozam elérése 
érdekében, mérsékelt 
kockázatot hajlandó-
ak vállalni.

Az euróban kibocsátott, fix 
kamatozású, befektetési 
kategóriájú (magas 
minőségű) kötvények 
teljesítményének követése.

Az SPDR az S&P Global (pénzügyi elemzésekre szakosodott amerikai cég) leányvállalata. Az SPDR 
több 100 milliárd dolláros vagyont kezel világszerte. Az eszközalap mögöttes befektetési alapja 
főleg fix kamatozású, befektetési kategóriájú, euróban jegyzett kötvényeket tartalmaz, amelye-
ket kormányok és vállalatok bocsátottak ki, valamint jelzálog-fedezetű, jelzálog- és kereskedelmi 
értékpapírokat is tartalmaz. Jelenlegi összetétel: francia állampapír 21,65%, német állampapír 
18,95%, olasz állampapír 13,86%, spanyol állampapír 10,14%.

iSHARE US KÖTVÉNY 
PRO ESZKÖZALAP 
(USD)

USD USA kötvények 3 1 év

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

Az eszközein elért 
jövedelmeken és tőkenö-
vekedésen keresztül olyan 
hozam biztosítása, amely 
tükrözi referenciaindexe, 
a Bloomberg Barclays US 
Aggregate Bond Index 
hozamát.

Az iShares a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) szolgáltatója, amelyet a BlackRock vagyonke-
zelő tulajdonol. Az iShares az ETF-ek legnagyobb kibocsátója az Egyesült Államokban és világ-
szerte. Az eszközalap mögöttes befektetési alapja főleg fix kamatozású értékpapírokba fektet. 
Ilyenek például az Egyesült Államok Kincstára, kormányzati ügynökségek, az Egyesült Államok 
kormányzati szervei és vállalatok által kibocsátott értékpapírok. Tartalmazhat eszközfedezetű, 
kereskedelmi jelzáloggal fedezett és jelzáloggal fedezett értékpapírokat. Az értékpapírokat ame-
rikai dollárban bocsátják ki, fix kamatláb szerint fizetik a hozamot.
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VIG ALFA ABSZOLÚT 
HOZAMÚ PRO 
ESZKÖZALAP 
(EUR/USD) 

EUR/USD
Feltörekvő európai 
kötvények és 
részvények

4 2 év

Azoknak, akik a 
hosszú távon várha-
tóan közepes hozam 
elérése érdekében, 
közepes kockázatot 
hajlandóak vállalni.

Olyan befektetési portfólió 
létrehozása, amely pozitív 
– a hazai pénzpiacon 
elérhető megtérülésnél 
magasabb – hozamot 
eredményez minden 
körülmények között, 
azaz az alap úgynevezett 
abszolút hozamú 
stratégiát követ. E célját 
elsősorban a feltörekvő 
európai régió kötvény- és 
részvénypiacán befektetve 
kívánja elérni.

Az eszközalap mögöttes befektetési alapja vadászik a régiós value (érték) alapú befektetések-
re, amelyek alulértékeltek, így magasabb lehet a hozampotenciáljuk. Az alap tartalmazhatja 
közép-európai (jellemzően lengyel, magyar, román) vállalatok részvényeit, többek között az 
energia (pl. MOL), görög bankok, ingatlan (pl.Graphisoft), egészségügyi (pl. Richter) vállalatok 
részvényeit, autóipari szektor (pl. VW, Aston Martin) vállalatainak részvényeit, magyar rész-
vényeket (pl. Dunahouse), ezen kívül tarthat a régión kívül is befektetéseket: egészségügy (pl. 
Pfizer), kínai tech/e-kereskedelem (pl. Alibaba). Az EU-ból áramlik térségünkbe a tőke és a 
támogatások, ezért van fejlődési potenciál ebben a térségben. Az alap folyamatosan kutatja 
a fellendülő befektetési lehetőségeket, pl. a turizmus (hotelek, légitársaságok) és az autóipar 
területén. Hazai és külföldi kötvényt (államkötvényeket, diszkont-kincstárjegyeket, a Magyar 
Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket, valamint alacsony kockázatú, ugyanakkor az 
állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású kötvé-
nyeket), részvényt és egyéb értékpapírokat, indexeket és devizákat tartalmazhat. A likviditás 
biztosításának érdekében az alap az ÁKK által a magyar állam nevében kibocsátott állampapí-
rokat kívánja portfóliójában tartani. A devizakockázat csökkentése érdekében határidős deviza 
ügyletekbe fektet. Azoknak is jó lehetőség, akik bár EUR/USD-ben szeretnének megtakarítani, 
de a magyar kötvények hozamából is szívesen részesednének. Recesszió idején, magas kamat-
környezetben a kötvénybefektetések miatt vonzó alapnak számít. Mivel ez egy vegyes alap, 
különös hangsúlyt kap az alapkezelő szakértelme, hogy az egyes eszközöket milyen arányban 
tartják az alapban. Ez az összetétel folyamatosan változhat az aktuális piaci helyzetnek meg-
felelően. Azoknak az ügyfeleknek különösen jó választás, akik  szeretnék a befektetési döntést 
szakemberekre bízni.

VIG MARATON 
TOTAL RETURN 
PRO ESZKÖZALAP 
(EUR/USD) 

EUR/USD Nem értelmezhető 5 3 év

Aktív portfólió-
kezeléssel olyan 
befektetési portfólió 
létrehozása, amely 
3 éves időtávon a 
referenciamutatónál
magasabb évesített 
tőkenövekedést ér el.

Aktív portfóliókezeléssel 
olyan befektetési 
portfólió létrehozása, 
amely 3 éves időtávon a 
referenciamutatónál
magasabb évesített 
tőkenövekedést ér el.

Befektetési céljai három nagy csoportot alkotnak:
 hosszú távú, fundamentálisan alulértékelt részvények vételi és túlértékeltté vált részvények 

eladási pozíciói a régiós fejlett és fejlődő piacokon, pl. agrobiznisz, ritkaföldfém kitermelők, 
infrastruktúra, görög bankszektor (lakáseladások, hitelezés)

 részvényindexre szóló pozíciók 
 kötvényportfólió, amelyben magyar forintban kibocsátott állampapírok, illetve egyéb 

feltörekvő piaci keménydevizás és helyi devizás (USD, EUR, CHF, GBP) kötvények lehetnek.
Azoknak is jó lehetőség, akik bár EUR/USD-ben szeretnének megtakarítani, de a magyar kötvé-
nyek hozamából is szívesen részesednének.
Recesszió idején a kötvénybefektetések miatt vonzónak számít.
Mivel ez egy vegyes alap, különös hangsúlyt kap az alapkezelő szakértelme, hogy az egyes esz-
közöket milyen arányban tartják az alapban. Ez az összetétel folyamatosan változhat az aktuális 
piaci helyzetnek megfelelően. Azoknak az ügyfeleknek különösen jó választás, akik  szeretnék a 
befektetési döntést szakemberekre bízni.

VIG PANORÁMA 
SZÁRMAZTATOTT 
PRO ESZKÖZALAP 
(EUR/USD) 

EUR/USD Nem értelmezhető 5 3 év

Azoknak, akik a 
hosszú távon várha-
tóan jelentős hozam 
elérése érdekében, 
jelentős kockázatot 
hajlandóak vállalni.

Az alap által felvett 
pozíciók segítségével, 
megfelelő kockázati 
limitek mellett az 
árfolyamok változásából 
tőkenövekedésre tegyen 
szert.

Pozícióinak jelentős részét az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió tagországainak 
piacain veszi fel.  Azokba az eszközökbe fektet, amelyek az emelkedő inflációs környezetben is 
jól, vagy akár felülteljesítenek, védenek az infláció ellen.
4 területre fókuszál:

 árupiaci kitettség (nemesfém (arany), vas, réz, kőolaj)
 részvények (ingatlan, energia, bánya, mezőgazdaság; lakossági termékek, szolgáltatások 

pl. gyógyszerek; bankok, infrastruktúra, közmű, egyedi részvények - pl. Görögország - ban-
kok, Chile - olaj, Brazília - kávé)

 kötvények (magyar és feltörekvő országok állampapírjai) 
 más eszközök, pl. devizaügyletek

Azoknak is jó lehetőség, akik bár EUR/USD-ben szeretnének megtakarítani, de a magyar köt-
vények hozamából is szívesen részesednének. Mivel ez egy vegyes alap, különös hangsúlyt kap 
az alapkezelő szakértelme, hogy az egyes eszközöket milyen arányban tartják az alapban. Ez az 
összetétel folyamatosan változhat az aktuális piaci helyzetnek megfelelően. Azoknak az ügyfe-
leknek különösen jó választás, akik  szeretnék a befektetési döntést szakemberekre bízni.

Az Aegon Jáde EUR/USD díjfizetésű életbiztosítások 
kínálatában található eszközalapok

(érvényes 2022. október 18-tól)

 Zöld eszközalapok: befektetéseikkel környezeti vagy társadalmi fenntarthatósági jellemzőket mozdítanak elő és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek.

*Kockázati besorolás: 1-től 7-ig terjedő skálán, ahol 1 a kevésbé kockázatos, 7 a kockázatosabb befektetést jelenti       
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ISHARE EURO 
STOXX 50 
RÉSZVÉNY PRO 
ESZKÖZALAP (EUR) 

EUR
Eurózónában 
kibocsátott 
részvények

6 4 év

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

Az EURO STOXX 50 
Index teljesítményének 
követése, e tekintetben 
a referenciaindex 
lemásolása.

Az iShares a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) szolgáltatója, amelyet a BlackRock vagyon-
kezelő tulajdonol. Az iShares az ETF-ek legnagyobb kibocsátója az Egyesült Államokban és 
világszerte. Az eszközalap mögöttes befektetési alapja az EURO STOXX 50 index teljesítményét 
követi, mely az euróövezet blue-chipeket tartalmazó vezető indexe, ami az eurózóna 50 
legnagyobb vállalatának tőzsdei teljesítményét tükrözi. Az EURO STOXX 50 index tagjai csak 
a közös fizetőeszközt, az eurót bevezető országok vállalatai lehetnek. Érintett iparágak: nem 
általános fogyasztási cikkek, pénzügy, információs technológia, ipar, nyersanyagok. Az index 
tagjai többek között: 

 ASML: innovációs vezető szerepet tölt be a félvezető iparban. A chipgyártóknak mindent 
biztosít, amire szükségük van: hardvert, szoftvert és szolgáltatásokat.

 LVMH: olyan cégcsoport, melynek többek között a következő cégek a tagjai: Louis Vuitton, 
Alessandro, Dior, Givenchy, Bulgari, TAG Heuer, Chardonnay, Henessy. 

 TotalEnergies SE: egy 1924-ben alapított, integrált, francia multinacionális energia- és 
kőolajipari vállalat, amely a hét legnagyobb olajtársaság egyike. 

 Sanofi SA: egészségügyi ellátás
 L’Oreal: szépségipar
 Siemens: a villamosítás, automatizálás és digitalizáció terén globális nagyvállalatként 

energiahatékony és erőforrás-kímélő technológiákat szállít ügyfeleinek. Vezető szerepet 
tölt be az energia-előállításban és -átvitelben, valamint az orvosi diagnosztika területén is. 
Tevékenysége úttörő az infrastruktúra és az ipari megoldások terén. 

 Allianz: vezető integrált pénzügyi szolgáltató világszerte.
 Daimler: autó és teherautó-gyártó, valamint pénzügyi szolgáltató.
 Adidas: sportszergyártó cégcsoport, amelyhez az Adidas mellett a Reebok és a Taylormade 

márka tartozik.

FIDELITY SUS
TAINABLE GLOBAL 
HEALTH CARE 
RÉSZVÉNY PRO 
ESZKÖZALAP
(EUR/ USD) 

EUR/USD Egészségügyi 
szektor részvények 6 4 év

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

Hosszú távú 
tőkenövekedés biztosítása 
a várhatóan alacsony 
szintű jövedelem mellett.

A Fidelity egy amerikai multinacionális pénzügyi szolgáltató, a világ egyik legnagyobb vagyonke-
zelője. Az eszközalap mögöttes befektetési alapja eszközeinek legalább 70%-át olyan vállalatok 
részvényeibe fekteti, amelyek egészségügyi, gyógyszeripari vagy biotechnológiai termékek és 
szolgáltatások tervezésével, gyártásával vagy eladásával foglalkoznak világszerte. Az egészség-
ügy iránti kereslet folyamatosan erősödik (pl. COVID elleni védekezés; a WHO szerint további jár-
ványok várhatók, egészségügyi robotizáció, növekvő élettartam), ezért várhatóan nagy fejlődés 
előtt áll ez a szektor. Földrajzilag a legnagyobb arányban az USA-ban fektet be, de nagy számban 
vásárol európai és ázsiai egészségügyi részvényeket is (pl. Thermo Fisher Scientific Inc - USA, Roche 
Holding AG - Svájc, Astrazeneca PLC - Nagy-Britannia). Eszközeinek legalább 50%-át olyan értékpa-
pírokba fekteti, amelyek a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló SFDR-rendelet 8. 
cikke értelmében elősegítik a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők érvényesülését.

ISHARES S&P 500 
RÉSZVÉNY PRO 
ESZKÖZALAP (USD)

USD USA részvények 6 4 év

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

Az eszközein elért jövedel-
meken és tőkenövekedé-
sen keresztül olyan hozam 
biztosítása, amely tükrözi 
referenciaindexe, az S&P 
500 Index hozamát.

Az IShare a tőzsdén kereskedett alapok legnagyobb kibocsájtója világszerte, melyet a Black Rock, 
a világ legnagyobb vagyonkezelője kezel.  Az Index az Egyesült Államok piacán belül az 500 legna-
gyobb vállalat teljesítményét mutatja (Apple, Microsoft, Exxon, Amazon, Google, Facebook, Visa, 
Netflix, Pfizer, JP Morgan). A 25 legnagyobb vállalat teszi ki az index 40%-át, amelyek között sok 
a technológiai cég, így az ágazat teljesítménye nagyban befolyásolja a teljes index teljesítményét.

VIG FELTÖREKVŐ 
PIACI ESG 
RÉSZVÉNY PRO 
ESZKÖZALAP 
(EUR/USD)

EUR/USD Feltörekvő piaci 
ESG részvények 6 4 év

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

Profitálni a feltörekvő 
országok gazdasági 
növekedéséből.

Az eszközalap mögöttes befektetési alapja főleg egyedi részvénybefektetéseket tart (jelenleg 
40-45%, de cél a 70-80%, ahol az ESG szempontokat figyelembe lehet venni), de lehetnek tőzsdén 
forgalmazott ETF-ek, bankbetét, számlapénz, repóügylet, állampapírok, származtatott ügyletek fe-
dezeti célból, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapok is benne. Első számú célja, hogy az ázsiai 
régió részvénypiacainak hozamaiból részesedjen (Indonézia - a világ nikkel kitermelésének 1/4-e, 
zöldátállás, akkumulátor gyártás- elektromos autók; Szaúd Arábia, India, Görögország, Tajvan), így 
70%-át ázsiai eszközökbe fekteti, annak is nagy részét a nagy hozampotenciált hordozó Kínába. Fő 
stratégiája, hogy széleskörű feltörekvő részvénypiaci kitettséget biztosítson, valamint hogy aktív 
részvénypiaci allokációval a feltörekvő piaci indexet meghaladó teljesítményt érjen el. Egyre 
nagyobb hangsúlyt kap a befektetéseknél is, hogy a világ egy fenntartható működés felé tartson.  
Az Y és a Z generáció 75%-ának már fontosak az ESG (environmental, social, governance - környezeti, 
társadalmi, vállalatirányítási szempontból fenntartható) tényezők a befektetési döntéseik során. 

 A környezeti kritérium azokat az elemeket tartalmazza, amelyek során egy vállalat a 
környezettel érintkezik. Ide tartozik például egy vállalat energiafelhasználása, hulladék-
kezelése, szennyezőanyag kibocsátása, illetve a természeti erőforrások megőrzése is. 

 A társadalmi kritériumok közé tartoznak mindazok a kapcsolatok, amelyeket egy 
vállalat a külső partnerekkel, ügyfelekkel és belső munkavállalókkal szemben ápol. 

 A vállalatirányítási kritériumok azok a jogi tényezők, amelyek egy vállalat megbízható 
működését érintik. 

Iparágakon belül azokat a cégeket keresi az alap, amelyek a leginkább megfelelnek az ESG 
szempontoknak. Többszörös szűrőt alkalmazva csak minőségi cégek, minőségi papírok ke-
rülhetnek ebbe az alapba. Közel 25-30%-kal magasabb árazáson mozognak azoknak a vál-
lalatoknak az árfolyamai, amelyek az ESG minősítésnek megfelelnek azokhoz képest, akik 
a legrosszabbul teljesítenek ezen szempontok szerint. Az ESG szempontok alapján jobban 
szereplő cégek jóval alacsonyabb tőkeköltséggel működnek, hiszen alacsonyabb áron jutnak 
forrásokhoz, mely szintén magasabb hozampotenciállal bír.

VIG KÖZÉPEURÓPAI 
RÉSZVÉNY PRO 
ESZKÖZALAP 
(EUR/USD)

EUR Közép-európai 
részvények 6 4 év

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

A közép-európai régió 
részvénypiacain való 
befektetés, profitálva a 
vállalatok hosszú távú 
teljesítményéből.

Az eszközalap mögöttes befektetési alapja főleg a közép-európai régió (elsősorban Magyaror-
szág, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Románia, másodsorban Szlovénia, Horvátország, 
Oroszország, Törökország) országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol. Ezen 
felül befektethet egyéb fejlődő és fejlett külföldi vállalatok részvényeibe is, valamint egyéb kol-
lektív befektetési értékpapírokba. A likviditás biztosításának érdekében az ÁKK által a magyar 
állam nevében forgalmazott állampapírokat tartja a portfóliójában.

VIG MEGATREND 
RÉSZVÉNY PRO 
(EUR/USD) 

EUR/USD

Globális 
megatrendekből 
profitáló vállalatok 
részvényei

6 4 év

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

A gazdasági ciklusokon 
túlnyúló, globális 
megatrendekből történő 
profitálás.

A megatrendek olyan hosszú távú változások, melyek tartósan befolyásolják társadalmi, gazda-
sági környezetünket, olyan strukturális trendek, amelyek 15-20 év távlatában nagyon jó befek-
tetések. Az eszközalap mögöttes befektetési alapja olyan vállalatok részvényeinek profitnöve-
kedéséből kíván részesedni, melyek ezen folyamatok nyertesei lehetnek. Egy eszközalapon belül 
részesülhet az ügyfél az összes megatrend eredményéből. Megatrendek lehetnek: 

 társadalmi és demográfiai változások (öregedő társadalom, generációs különbségek, urbani-
záció, fejlődő piacok)

 környezeti változások (szűkös erőforrások következtében kialakuló hatékonyság növekedés, 
megújuló erőforrások kihasználása, hulladékgazdálkodás, erőforráshatékonyság, ivóvízszük-
séglet)

 technológiai újítások (robotika, kiberbiztonság, felforgató technológiák, videójátékok, felhő 
alapú tárolás, mesterséges intelligencia, e-kereskedelem)

 Jelenleg kiemelt trendek:
 nyersanyag szűkösség: az ásványi anyagok iránti kereslet a következő 30 évben hatszorosára 

nőhet az elektromos autózás és a megújuló energiára való átállás következtében. Mindenből 
kevesebb van, mint ami a következő években szükséges lesz, így ezeknél a cégeknél             
(bányavállalatok, energiavállalatok) magas eredmény várható

 energiaátalakulás: szélerőművek, napenergia, atomenergia
 agrár üzletág: az élelmiszerárak emelkednek, ellátási lánc problémák vannak, a háború miatt 

kevesebb a búza, nincs búza vetés. Ehhez kapcsolódik a drón technológia; eddig repülőről 
permeteztek, most drónokkal teszik, ráadásul 500 l víz helyett 30 l is elég hozzá, ez már a 
fenntarthatóságot növeli.

 élelmezés: magas hozampotenciállal bíró élelmiszergyártó vállalatok, 
műtrágyagyártók, mezőgazdasági gépgyártók

 öregedő társadalom: 2050-re minden 6. ember 65 év feletti lesz, ennek következtében is 
nőnek az egészségügyi kiadások. Magas hozampotenciálú cégek: egészségügyi szektor, 
biztosítási- és nyugdíjbiztosítási szektor.

 ESG és szigorodó szabályozói környezet

VIG KÖZÉPEURÓPAI 
RÉSZVÉNY PRO 
ESZKÖZALAP 
(EUR/USD)

USD Közép-európai 
részvények 7 5 év

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

A közép-európai régió 
részvénypiacain való 
befektetés, profitálva a 
vállalatok hosszú távú 
teljesítményéből.

Az eszközalap mögöttes befektetési alapja főleg a közép-európai régió (elsősorban Magyar-
ország, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Románia, másodsorban Szlovénia, Horvátország, 
Oroszország, Törökország) országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol. Ezen 
felül befektethet egyéb fejlődő és fejlett külföldi vállalatok részvényeibe is, valamint egyéb kol-
lektív befektetési értékpapírokba. A likviditás biztosításának érdekében az ÁKK által a magyar 
állam nevében forgalmazott állampapírokat tartja a portfóliójában.

aegon.hu          *Kockázati besorolás: 1-től 7-ig terjedő skálán, 
  ahol 1 a kevésbé kockázatos, 7 a kockázatosabb befektetést jelenti

Zöld eszközalapok: befektetéseikkel környezeti vagy társadalmi fenntarthatósági jellemzőket mozdítanak elő és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek.

Jelen dokumentum a közvetítői ismereteket támogató oktatási segédanyag, amely nem minősül kereskedelmi 
kommunikációnak. Nyilvánosságra nem hozható, ügyfelek, potenciális ügyfelek részére nem kiadható.


