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PIACI ÖSSZEFOGLALÓ

Júniusban folytatódott a tőzsdék emelkedése, de mint már korábban írtuk, a volatilitás is egyre magasabb. Az elmúlt hónapban az SP 500-as index 3 nap alatt több
mint 2%-ot esett, míg a Russel 2000-es index több mint 5%-ot. Bár mindkét index ledolgozta az esést, az SP 500-as a hónap végére új csúcsra is tudott menni, azt
lehet érzékelni, hogy a befektetők bizalma nem teljes a piacok iránt. Az amerikai júniusi kamatdöntés után ez érthető is. Egészen eddig az amerikai jegybank azt
kommunikálta, hogy szerintük az infláció átmeneti, és ők változatlanul tartják magukat ahhoz a tervhez, hogy legkorábban 2024-25-ben fognak kamatot emelni. Ez
gyökeresen megváltozott júniusban, mikor Jay Powell jegybankelnök kijelentette, hogy már úgy látják, hogy az infláció nem átmeneti, de nem gondolják, hogy nagyon
tartós lenne. Ennek hatására, a 2 és 5 éves kötvényhozamok elkezdtek emelkedni, míg a hosszútávú hozamok stagnáltak vagy lejjebb mentek. A részvénypiacok egy
pár napig nem tudták, hogyan interpretálják a Fed elnök kijelentéseit, de a végén az lett a konszenzus, hogy az infláció magasabb lehet. Esélyes, hogy az elkövetkező
gazdasági környezet nem lesz annyira kedvező a részvényeknek, mint eddig volt, de az nem fog változni, hogy a Fed mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a
részvénypiacok jelentősen ne essenek. Európában országonként változó a helyzet. Bár Anglia az egyik legjobban beoltott nemzet, mégis az elmúlt hónapban
meghosszabbították a szigoritásokat, mert a delta variáns náluk terjed a legjobban. A többi ország próbál nyitni, a kérdés az, hogy mennyire fog elterjedni az új
vírustörzs, és milyen mértékben fog megnőni a halálozási ráta. Az európai makroadatok is folyamatosan javuló tendenciát mutatnak, és ezért a politikusok egy nehéz
választás előtt fognak állni. Ha az új vírustörzs nagyon elkezd terjedni, akkor újra szigoritásokat rendelnek el, vagy a gazdaság érdekében megmaradnak a lazítások?
Magyarország továbbra is halad azon az úton, amit május közepe óta elkezdett. A gazdaság egyre jobban nyit, egyre kevesebb korlátozást kell a lakosoknak
elviselniük. A probléma az infláció vártnál nagyobb emelkedése. Már a múlt hónapban is jelezte az MNB, hogy ha magasabb és tartós inflációt látnak, akkor arra
ellenlépéseket fognak tenni. Júniusban beváltották az ígéretüket, mert az alapkamatot 60 bp-ről 90 bp-re emelte, és ez egyhetes depo kamatot pedig 75 bp-ről 90
bp-re emelte. A forint ennek hatására visszaerősödött a 350-es szintre az euróval szemben. Az alap pozitív hozamot ért el júniusban. A júniusi teljesítményhez a top-
down pozícióink közül legnagyobb mértékben a fejlett piaci kitettségünk, és ezen belül is európai kitettség, illetve a feltörekvő piacokon belül vállalt tajvani felülsúly
járult hozzá. Emellett növekedési kitettségeink közül jól teljesített a lítium akkumulátorgyártó vállalatokban illetve a félvezető szektorban vállalt pozícióink.
Ezenkívül a régiós egyedi részvényeink is hozták a tőlük elvárt teljesítményeket. A hónapban a legtöbbet az OMV és az OTP Bank pozíciók segítettek az alap
teljesítményében. A hónap folyamán elkezdtük csökkenteni a régiós részvénykitettséget. Az OTP, MOL, Eurobank és Taftnet pozíciók egy részén profitot realizáltunk,
míg a feltörekvő piacokon belül, Brazíliában és Indiában vállaltunk kitettségeket. A devizakitettséget tekintve, a hónap folyamán növeltük a dolláros és az eurós
kitettséget az alapban, így most 3% euró és 8% dollár kitettség van nyitva az alapban. A hónap végére 46% részvénysúly volt az alapban.

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Ennek
érdekében az Alap alulértékelt, főként részvény és kötvény típusú eszközök vételéből és túlértékelt eszközök eladásából kíván adott kockázati szint mellett minél
magasabb hozamot elérni.
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 befektetései annak célja szerint három nagy csoportra oszlanak: Az Alap első csoportba tartozó befektetései hosszú távú, fundamentálisan alulértékelt
részvények vételi, és túlértékelté vált részvények eladási pozícióiból állnak. A részvénykiválasztás módja megegyezik az Aegon részvényalapoknál alkalmazott
módszerekkel, és többnyire a régiós piacokra fókuszál, ugyanakkor az Alap más fejlett és fejlődő piaci befektetéseket is tarthat. Az Alap második csoportba tartozó
befektetési az Alapkezelő globális top-down részvénystratégiáját kívánják megvalósítani, többnyire részvényindexekre szóló futures pozíciók vételével és
eladásával. Ez olyan régiók vételét, illetve eladását jelenti, melyek az úgynevezett "kvadrant" modell eredményeként valamilyen, nullától eltérő scoringot érnek el.
Az Alap harmadik csoportba tartozó befektetései az Alap kötvényportfolióját fedik le, amelynek célja az RMAX Index hozamát elérő vagy azt meghaladó hozam
elérése.
Az első és második csoportba tartozó eszközök kitettségének célsúlya 45%.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

Alapkezelő:
AEGON Magyarország Befektetési
Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

Vezető forgalmazó:
AEGON Magyarország Befektetési
Alapkezelő Zrt.

Benchmark összetétele: 100% RMAX Index

ISIN kód: HU0000714886

Indulás: 2015.07.17

Devizanem: HUF

A teljes alap nettó eszközértéke: 21 716 658 381 HUF

HUF sorozat nettó eszközértéke: 3 436 231 242 HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,193205 HUF

Időtáv Hozam (%) Benchmark

indulástól 3,01 % 0,49 %

2020 0,71 % 0,41 %

2019 8,26 % 0,23 %

2018 -4,82 % 0,31 %

2017 3,94 % 0,20 %

2016 6,27 % 1,22 %

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Budapest Hitel-és
Fejlesztési Bank Zrt., CIB Bank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor
Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., MKB Bank Nyrt., OTP Bank Nyrt.,
Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.
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AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

Eszköz típusa Részarány

Kollektív értékpapírok 35,26 %

Vállalati és hitelintézeti kötvények 17,70 %

Államkötvények 17,42 %

Magyar részvények 10,48 %

Nemzetközi részvények 7,51 %

Kincstárjegyek 0,26 %

Számlapénz 10,16 %

Követelés 3,33 %

Kötelezettség -2,21 %

Nyitott derivatív pozíciók értéke 0,10 %

Összesen 100,00 %

Származtatott ügyletek 78,98 %

Nettó korrekciós tőkeáttétel 104,55 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök
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Benchmark

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása 7,43 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása 0,20 %

WAM (átlagos lejárat) 2,00 év

WAL (átlagos élettartam) 2,51 év

5 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa Típus Partner / kibocsátó Lejárat

EURO-BUND FUTURE  Sep21 Eladás derivatív Raiffeisen Hun
2021. 09.

08.

ISHARES DJ STOXX 600 DE   SXXPIEX GY befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy ISHARES DJ STOXX 600 DE

iShares MSCI World ETF   USD befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy iShares MSCI World  ETF

US 10YR NOTE (CBT)Sep21 Eladás derivatív Raiffeisen Hun
2021. 09.

21.

OTP Bank törzsrészvény részvény
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
Nyrt.

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbftv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési
politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket.
Felhívjuk a befektetők szíves fi gyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat és járulékokat, a
forgalmazási költségeket és jutalékokat, a számlavezetési díjat és a befektetési jegyek tartásával kapcsolatos további költségeket. A portfólió jelentésben foglaltak információs célokat szolgálnak, nem minősülnek
ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetői döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetői
Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az Aegon Alapkezelő Zrt. honlapján megtekinthetőek.
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