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Pénzpiaci Aegon Pénzpiaci Pro 
Eszközalap (HUF)

Magyar pénzpi-
aci eszközök 1 3 hónap

Azoknak, 
akik hosszú 
távon várhatóan 
alacsony hozam 
elérése érdekében 
alacsony kocká-
zatot hajlandóak 
vállalni.

Stabil, alacsony 
kockázatú befektetési 
formaként a banki 
ho zamoknál magasabb 
hozamok nyújtása.

Emelkedik a jegybanki alapkamat, ami magával húzza a bankbetétek és a rövid lejáratú 
magyar állampapírok kamatát. Ez az inflációs környezet még várhatóan marad, és jegy-
banki kamatemelés is várható.
Legalacsonyabb kockázatú eszközalapként jó választás, ha például lejárat-
hoz közeledve a korábban elért hozamokat szeretné realizálni az ügyfél.
Válságban vagy a tartam lejárata felé közeledve “menekülő” alap.
Nagyon alacsony befektetési kockázat jellemzi.

Kötvény

Aegon Belföldi 
Kötvény Pro 
Eszközalap (HUF)

Magyar állam-
kötvények 3 3 év

Azoknak, 
akik hosszú 
távon várhatóan 
mérsékelt hozam 
elérése érdekében 
mérsékelt kocká-
zatot hajlandóak 
vállalni.

Stabil, közepesen 
ala csony kockázatú 
be fektetési formaként 
a banki hozamoknál 
kö zéptávon magasabb 
hozam elérése.

Annak lehet jó választás, aki tart a részvénypiac korrekcióitól.
Az eszközalap közepesen alacsony kockázatú, ugyanakkor a banki hozamok-
nál és az állampapíroknál várhatóan magasabb hozam érhető el általa.  
A közép és hosszú lejáratú kötvények biztos pontjai a portfólióknak.
Magyar, főleg közép és hosszú lejáratú állampapírokat és vállalati köt-
vényeket tartalmaz. 

Aegon Feltörekvő 
Európa Kötvény Pro 
Eszközalap (HUF)

Feltörekvő eu-
rópai kötvények 4 2 év

Azoknak, 
akik hosszú 
távon várhatóan 
közepes hozam 
elérése érdekében 
közepes kocká-
zatot hajlandóak 
vállalni.

A feltörekvő európai 
országok és állami 
tulajdonú vállalatok 
kötvényeibe történő 
befektetéssel tőkenö-
vekedés elérése.

Feltörekvő európai országok (pl.: Románia, Szlovákia, Horvátország,
Lengyelország), valamint a Független Államok Közösségének 
(pl.: Oroszország, Kazahsztán) állampapírjai és állami tulajdonú válla-
lati kötvényeit tartalmazza. 
Feltörekvő kötvény piacon magasabb a kötvénypiaci felár, és ezeket 
érdemes kihasználni egy befektetőnek.
Jelenleg 8%-ban tartalmaz orosz állampapírokat: energiaszektor 
erős (gáz-fűtési időszak)

Vegyes 

Fidelity Global Multi 
Asset Income Vegyes 
Pro Eszközalap (HUF)

Nem értelmez-
hető 4 2 év

Azoknak, 
akik hosszú 
távon várhatóan 
közepes hozam 
elérése érdekében 
közepes kocká-
zatot hajlandóak 
vállalni.

Közép- és hosszú távon  
tőkenövekedés 
és jövedelem elérése. 

Részvényekbe és kötvényekbe is fektet fejlett és feltörekvő országokban is. 
Aktívan kezelt, vagyis a szakemberek változtatják a befektetési arányokat a várako-
zásaiknak megfelelően. 
Jelenleg eszközeinek 30%-át részvények teszik ki. Leginkább az Egyesült Királyságra, 
Európára, Japánra, valamint az USA-ra fókuszál. 
Az Egyesült Királyságra elsősorban azért, mert élen jártak a vakcina bevezetésében, és a 
Bank of England gyors fellendülést jósol 2022-re. Az energia és bank szektor részvényei-
től erősödést várnak. Egyre nagyobb az érdeklődés ismét a UK részvények iránt, főleg 
a magas osztalék miatt. 
Az eszközalap eszközeinek legfeljebb 50%-át állampapírokba fektetheti be glo-
bálisan, max. 30% erejéig tarthat infrastruktúrával kapcsolatos értékpapírokat és 
ingatlan jellegű befektetéseket.

HOLD 2000 Vegyes 
Pro Eszközalap (HUF)

Nem értelmez-
hető 4 3 év

Azoknak, akik 
hosszú távon vár-
hatóan közepes 
hozam elérése 
érdekében 
közepes kocká-
zatot hajlandóak 
vállalni.

Egy mérsékelt 
részvényarányú és kocká-
zatú, konzervatívan kezelt, 
vegyes típusú közép- és 
hosszú távra ajánlott 
befektetési lehetőség 
kínálása.

Az alapkezelő szakemberei rendszeresen látogatják a befektetési célpontokat és pénz-
ügyi mutatószámaik elemzésével felmérik az adott cég papírjaiban rejlő hozampotenciált.
Az eszközalap mögött lévő befektetési alap a magyar piac egyik legsikeresebb konzer-
vatív alapja, befektetési politikájával 10 éves fennállása alatt több mint 4,5-szeresére 
növelte az alap vagyonát, éves átlagban közel 11%-os hozamot érve el.
Azoknak az ügyfeleknek lehet jó választás, akik egy alap megvásárlásával a kötvénybe-
fektetések mellett kisebb arányban a részvények hozamát is élvezni szeretnék, vagyis 
inkább kötvény túlsúlyos a portfólió. 
Hibrid, kevert verziója a kötvény és részvény alapnak. 30-40% részvény, mellette alap-
vetően magyar államkötvény, diszkont kincstárjegy (emellett lengyel, cseh, szlovén, 
horvát, román részvények és kötvények) található benne.

HOLD 3000 Vegyes 
Pro Eszközalap (HUF)

Nem értelmez-
hető 4 5 év

Azoknak, 
akik hosszú 
távon várhatóan 
közepes hozam 
elérése érdekében 
közepes kocká-
zatot hajlandóak 
vállalni.

Egy átlagosan 60%-os 
részvényarányú, így 
egy magasabb kocká-
zati szintet megcélzó, 
vegyes típusú közép és 
hosszú távú befektetési 
lehetőség kínálása.

Az alapkezelő szakemberei rendszeresen látogatják a befektetési célpontokat és pénz-
ügyi mutatószámaik elemzésével felmérik az adott cég papírjaiban rejlő hozampotenciált.
Hibrid, kevert verziója a kötvény és részvény alapnak.
60% részvény, amely főként közép-európai eszközökből áll, azonban vonzó piaci lehe-
tőség esetén más régióban is növelheti a kockázati kitettséget, pl. Törökország, fejlett 
európai országok.

Aegon Tempo Andante 
1 Alapok Alapja 
Eszközalap (HUF)

Nem 
értelmezhető

2 6 hónap

Azoknak, akiknek 
nincs ideje követni 
a tőkepiacokat 
és/vagy nem 
rendelkeznek 
befektetési 
ismeretekkel.

Az esernyő eszközalap 
célja olyan  jól diverzifi-
kált, hatékony portfóliók 
ki alakítása, melyek adott 
kockázati szint mellett 
a lehető legmagasabb 
hozam elérésére 
törekszenek.

Alacsony/mérsékelt kockázat és várható hozam jellemzi.
Egy Tempó alapon belül egy 10-12 féle befektetési alapból álló kosarat vásárolunk meg.
Egy összetett, komplett, jól diverzifikált portfóliót kap az ügyfél készen. Aegon Tempo Andante 

Alapokba Fektető 
Részalapok 2-3

3 1 év

Aegon Tempo Moderato 
4 Alapok Alapja 
Eszközalap (HUF)

3 1 év
Mérsékelt/közepes kockázat és várható hozam jellemzi. 
Egy Tempó alapon belül egy 10-12 féle befektetési alapból álló kosarat vásárolunk meg. 
Egy összetett, komplett, jól diverzifikált portfóliót kap az ügyfél készen.Aegon Tempo Moderato 

Alapokba Fektető 
Részalapok 5-7

4 2 év

Aegon Tempo Allegro 
Alapokba Fektető 
Részalapok 8-9

4 2 év Közepes/jelentős kockázat és várható hozam jellemzi. 
Egy Tempó alapon belül egy 10-12 féle befektetési alapból álló kosarat vásárolunk meg. 
Egy összetett, komplett, jól diverzifikált portfóliót kap az ügyfél készen.Aegon Tempo Allegro 

10 Alapok Alapja 
Eszközalap (HUF)

5 3 év

Jövőkép és Multitrend eszközalapok  
(érvényes: 2022. 02. 01-től)

*Kockázati besorolás: 1-től 7-ig terjedő skálán, ahol 1 a kevésbé kockázatos, 7 a kockázatosabb befektetést jelenti
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Abszolút 
hozamú 

Aegon MoneyMaxx 
Feltörekvő Piaci 
Total Return Pro 
Eszközalap (HUF)

Feltörekvő piaci 
kötvények és 
részvények

4 3 év

Azoknak, 
akik hosszú 
távon várhatóan 
közepes hozam 
elérése érdekében 
közepes kocká-
zatot hajlandóak 
vállalni.

Olyan portfólió létre-
hozása, amely aktív 
portfóliókezeléssel, az 
eszközosztályok közti 
és eszközosztályokon 
belüli eszközallokáció-
val, a referenciamutató-
nál magasabb évesített 
tőkenövekedést ér el.

Befektetéseinek fókuszában elsősorban feltörekvő piacok állnak.
Tág határok között, dinamikusan mozgatja a részvény-kötvény arányt.
Feltörekvő piacon kívül más régiókban és piacokon (pl. árupiacok) is befektethet.
Felvehet nyitott deviza pozíciókat, a deviza árfolyamok mozgásából adódó 
hozam elérésére.

Aegon Alfa Abszolút 
Hozamú Pro 
Eszközalap (HUF)

Feltörekvő eu-
rópai kötvények 
és részvények

4 2 év

Azoknak, 
akik hosszú 
távon várhatóan 
közepes hozam 
elérése érdekében 
közepes kocká-
zatot hajlandóak 
vállalni.

Olyan befektetési portfó-
lió létrehozása, amely 
aktív portfóliókezeléssel, 
előre meghatározott 
kockázati profil figyelem-
bevételével, a referen-
ciamutatót meghaladó 
hozamot ér el. E célját 
elsősorban a feltörekvő 
európai régió kötvény- és 
részvénypiacán befektet-
ve kívánja elérni.

Alapvetően régiós értékalapú részvényeket, befektetéseket keres.
Az eszközalap mögötti befektetési alap vadászik a value (érték) alapú befekteté-
sekre, amik alul vannak értékelve, de pont ezért nagy bennük a hozampotenciál.
Közép-Európai (jellemzően lengyel, magyar, román) vállalatok részvényei van-
nak benne 2/3 arányban, azaz többek között az energia  (pl.: MOL), görög ban-
kok, ingatlan (pl.:Graphisoft), egészségügyi (pl.: Richter) vállalatok részvényei.
1/3 arányban a régión kívül is keres befektetéseket pl.: Pfizer (egészségügy), 
Alibaba (e-kereskedelem).
Fejlődési potenciállal rendelkezik, a térségünkbe beáramló tőke és EU-s tá-
mogatások miatt. 

Részvény

Aegon MegaTrend 
Részvény Alapok 
Alapja Pro Eszközalap 
(HUF)

Globális 
megatrendek-
ből profitáló 
vállalatok 
részvényei

6 4 év

Azoknak, akik 
hosszú távon 
várhatóan magas 
hozam elérése 
érdekében magas 
kockázatot haj-
landóak vállalni.

A gazdasági ciklusokon 
túlnyúló, globális 
megatrendekből történő 
profitálás.

Egy eszközalapon belül részesülhet az ügyfél az összes jelentős megatrend 
eredményéből. Mivel több megatrendbe fektető eszközalapról van szó, ezért 
a kockázat is jobban megoszlik.
Megatrendek lehetnek például:
    - társadalmi és demográfiai változások (öregedő társadalom, generációs 
       különbségek, városiasodás, fejlődő piacok), 
    - környezeti változások (szűkös erőforrások következtében kialakuló 
       hatékonyság növekedés, megújuló erőforrások kihasználása, 
       hulladékgazdálkodás), 
    - technológiai újítások (robotika, kiberbiztonság, felforgató technológiák, 
       videójátékok, felhő alapú tárolás, mesterséges intelligencia).

Fidelity Global Health 
Care Részvény Pro 
Eszközalap (HUF)

Egészségügyi 
szektor 
részvények

6 4 év

Azoknak, akik 
hosszú távon 
várhatóan magas 
hozam elérése 
érdekében magas 
kockázatot haj-
landóak vállalni.

Hosszú távú tőkenöveke-
dés biztosítása.

Az egészségügy iránti kereslet folyamatosan erősödik, mely mindannyiunk szá-
mára kézzelfogható (pl.: COVID elleni védekezés; a WHO szerint további járvá-
nyok várhatók), ezért nagy fejlődés előtt áll a szektor.
Az eszközalap hozzáférést biztosít a befektetőknek a nagymúltú és elismert vál-
lalatok által kínált növekedési lehetőségekhez és vonzó hozamaikhoz.
A legnagyobb arányban az USA-ban fektet be, de európai és ázsiai egészségügyi 
részvényeket is vásárol nagy számban (pl.: THERMO FISHER SCIENTIFIC INC – 
USA, ROCHE HOLDING AG - Svájc, ASTRAZENECA PLC - Nagy-Britannia).

Fidelity Global 
Technology Részvény 
Pro Eszközalap (HUF)

Globális 
technológiai 
részvények

6 4 év

Azoknak, akik 
hosszú távon 
várhatóan magas 
hozam elérése 
érdekében magas 
kockázatot haj-
landóak vállalni.

Hosszú távú tőkenöveke-
dés biztosítása.

Az eszközalap eszközeinek legalább 70%-át a technológiai fejlődéshez, illetve 
termék-, folyamat- és szolgáltatásfejlesztéshez hozzájáruló vagy ezekből jelen-
tős mértékben profitálni képes vállalatok részvényeibe fekteti világszerte.
A legnagyobb arányban az USA-ban fektet be, de európai és ázsiai technológiai 
részvényeket is vásárol nagy számban (pl.: Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, 
PayPal -USA, Alibaba - Kína, Samsung -Dél-Korea, Hon Hai Precision Ind-Tajvan, 
ASML Holding - Hollandia).
Kiváló választás, ha az ügyfél szeretne részesülni az egyedülálló 
növekedési lehetőségekből, a technológiai fejlődés úttörő vállalatainak eredmé-
nyeiből, és ha szeretne befektetni technológiai újdonságokba (pl.: 5G szélessávú 
internet, hologramos klónok, 3D nyomtatás).
A befektetési stratégia 3 alappillére:
- a folyamatos innováció: felhő alapú számítástechnika, 
  online hirdetések, e-kereskedelem,
- az új digitális világ: internetes alkalmazások, applikációk, gaming és Big Data,
- a jövő technológiája: 3D nyomtatás, önvezető autók, 
  virtuális valóság, mesterséges intelligencia.

JPMorgan US Select 
Részvény Pro 
Eszközalap (HUF)

USA részvé-
nyek 6 4 év

Azoknak, akik 
hosszú távon 
várhatóan magas 
hozam elérése 
érdekében magas 
kockázatot haj-
landóak vállalni.

USA-beli vállalatokkal 
szembeni kitettségen 
keresztül hosszú 
távú tőkenövekedés 
biztosítása e válla-
latok értékpapírjaiba 
történő közvetlen 
befektetések, valamint 
származékos eszközök 
igénybevétele révén.

Az USA különböző szektorainak nagyvállalati részvényeire fókuszál; töb-
bek között az energia (pl.: General Electric), IT (pl.: ZOOM, Facebook, Apple, 
Amazon),  telekommunikáció, egészségügy (pl.: Johnson&Johnson), biztosítás,                       
bank (pl.: Mastercard), média, autóipari (pl.: TESLA) szektorra.
Az USA az egyik vezető gazdasági nagyhatalom, köszönhető a folyamatos inno-
vációnak, és a kisebb vállalkozások támogatásának, amik aztán tőkeerős nagy-
vállalatokká fejlődnek (pl.: Facebook, Apple, Amazon, ZOOM).

HOLD Nemzetközi 
Részvény Alapok 
Alapja Pro Eszközalap 
(HUF)

Nemzetközi 
részvények 6 5 év

Azoknak, akik 
hosszú távon 
várhatóan magas 
hozam elérése 
érdekében magas 
kockázatot haj-
landóak vállalni.

Külföldi részvénypiacok-
ba történő befektetés 
megvalósítása.

Több mint 1500 vezető, külföldi vállalat részvényeinek átlagos árfolyamvál-
tozását tükrözi a Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Indexének 
megfelelően.
A világ globális részvénypiacain fektet be, USA-tól Európán át a feltörekvő pi-
acokig (így Közel- és Távol-Keleten is). Az eszközalap mögötti befektetési alap 
magas részvényhányaddal fektet részvényekbe (MSCIWorld), így törekszik 
profitálni a világ tőzsdéinek árfolyamemelkedéséből. Specifikus iparági kitett-
séggel nem rendelkezik, befektet akár energia szektorba (pl.: Romgaz), e-keres-
kedelembe (pl.: Alibaba), ahol nagy a növekedési potenciál.

OTP BUX Indexkövető 
Részvény Pro 
Eszközalap (HUF)

Magyar 
részvények 6 5 év

Azoknak, akik 
hosszú távon 
várhatóan magas 
hozam elérése 
érdekében magas 
kockázatot haj-
landóak vállalni.

A BUX Index teljesítmé-
nyének követése, hoza-
mának megközelítése.

Indulása óta a magyar tőzsde indexe, a BUX, több mint 20-szorosára emelkedett.
Érdemes azoknak az ügyfeleknek választani, akik magyar részvényekbe szeret-
nének fektetni (pl.: 4IG, AKKO Invest, Alteo, ANY Biztonsági Nyomda, Appeninn, 
AutoWallis, CIG Pannónia, Graphisoft Park SE, Magyar Telekom, MASTERPLAST, 
MOL, OPUS GLOBAL, OTP Bank, PannErgy, Richter Gedeon, Waberer’s).
A magyar részvénypiacon elérhető részvények közül több részvény szerepel, így 
a kockázatot jól lehet diverzifikálni, azaz porlasztani.

Árupiaci SPDR Gold Árupiaci 
Pro Eszközalap (HUF) Arany 6 4 év

Azoknak, akik 
hosszú távon 
várhatóan magas 
hozam elérése 
érdekében magas 
kockázatot haj-
landóak vállalni.

A fizikai arany 
árváltozásának 
követése.

Az eszközalap mögötti befektetési alap aranykészleteit 400 unciás 
London Good Delivery aranyrudak formájában tartja. 
Értékálló befektetési eszköz.
Válságban menekülő út. 
Kevés biztosítónál érhető el.
Több állam növeli aranytartalékait. Hazánk aranytartaléka jelenleg 
94.5 tonna, ez a 2018-as mennyiség háromszorosa.

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

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


