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A hozam-kockázat mutató:
  A kockázati besorolást a sorozat múltbeli hozamai-

ból számított szórás érték alapján számszerűsítet-
tük, a múltbeli adatok azonban nem szükségszerűen 
megbízható mutatói a jövőbeli kockázati profi lnak, 
így idővel módosulhatnak is.

  A legalacsonyabb kategória sem jelent teljesen koc-
kázatmentes befektetést!

  A sorozat az ötödik kockázati kategóriába került 
besorolásra, mert az alap befektetési politikájának 
megvalósítása során a sorozat befektetési jegyeinek 
áringadozása jelentős.

Az Alap szempontjából lényeges, 
de a hozam-kockázati besorolásában 
nem megjelenő kockázatok:
  Hitelkockázat: az Alapok portfóliójában lévő érték-

papírok kibocsátói – kedvezőtlen esetekben – csőd- 
vagy felszámolási eljárás alá kerülhetnek, amely az 
Alap portfólióját és a Befektetőket a hozamok elma-
radása, árfolyamveszteség, vagy alacsony piaci ér-
ték formájában hátrányosan érintheti.

  Likviditási kockázat: A portfólió egyes elemeinek 
adott esetben nehézségekbe ütközhet, illetve csak 
kedvezőtlen árfolyamon lehetséges. A likviditási koc-
kázat mind az Alapok szabad pénzeszközeinek be-

fektetése esetén, mind a likviditás hiányának esetén 
is kedvezőtlen hatást gyakorolhat az Alapra.

  Devizaárfolyam kockázat: Az egyes devizák egy-
máshoz viszonyított árfolyama a gazdasági-, illet-
ve a mindenkori kereslet-kínálati viszonyok követ-
keztében változik. Ennek következtében az érintett 
Alapok eszközeinek az egyes devizákban kifejezett 
értéke magyar forintra konvertálva az adott deviza 
és a forint közötti árfolyam ingadozásától függően 
változhat. Ezáltal a Befektetési jegyeket megvásárló 
Befektetőknek bizonyos esetekben az Alap portfóli-
óját alkotó egyedi értékpapírok devizanemei magyar 
forinttal szemben meghatározott árfolyam-ingadozá-
sának kockázatával kell szembenézniük.

  Partnerkockázat: Fennáll annak a veszélye, hogy a 
megkötött származékos és egyéb ügyletek esetén 
a partner nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni az 
ügylet során a kötelezettségeit.

  Működési kockázat: A szabályok betartása mellett 
való működéstől függetlenül az ügyletmenet külön-
böző területein bekövetkező külső ráhatások, belső, 
személy-vagy rendszerszintű problémák hatásai az 
Alapok teljesítményén is éreztethetik hatásukat.

  Származékos ügyletek: Az Alapkezelő az Alapok ne-
vében származtatott ügyletet kizárólag a Kezelési sza-
bályzatban megfogalmazott befektetési célok elérése 
érdekében köthet, befektetési eszközre. A származé-
kos ügyletek azonban jellegüknél fogva magasabb 
kockázatokat hordoznak magukban, amely kockáza-
tok megfelelő befektetési technikákkal minimalizálha-
tók, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók.

Kockázat/nyereség profi l

Ez a dokumentum összefoglalja az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információ kat. Nem  marketinganyag. 
Ezeknek az információknak a közzé tételét törvény írja elő annak érdekében, hogy segítségükkel Ön jobban meg-
érthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Befektetési döntésének megfelelő megalapo-
zása érdekében kérjük, olvassa el az alábbi információkat. 

Az Alap célja, hogy olyan, kimondottan defenzív befek-
tetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára, amely 
jellemzően fejlett piaci államkötvényekbe és azokhoz 
kapcsolódó tőzsdei származékos ügyletekbe fektet. Az 
Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában kül-
földi államok, valamint devizakülföldi társaságok nyilvá-
nos forgalombahozatal során kibocsátott kötvényei alkot-
ják a döntő részt. Az Alap a külföldi értékpapírok között 
csakis a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzs-
dén jegyzett papírokat vásárolja. A nem befektetési kate-
góriájú papírok tervezett arányát alacsonyan tartja.  Az 
Alapban adott pillanatban tartható kötvények aránya elér-
heti a mindenkori törvényes maximumot. A likviditás biz-
tosításának érdekében az Alap  magyar állampapírokat 
(elsősorban diszkont kincstárjegyeket) és MNB kötvénye-
ket vásárolhat. Az Alapkezelőnek saját döntése alapján 

lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy ré-
szét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi felté-
telek betartása mellett. 
 Az alap referenciaindexe: 80% Merrill Lynch Global 
Government Bond Index II ex-Japan + 20% ZMAX In-
dex. Az alapban egyedi befektetői döntések meghoza-
talára nincs lehetőség.
 A javasolt minimális befektetési idő: 3 év
 Az Alap hozamfi zetése: az Alap újrabefektető alap, 
mely azt jelenti, hogy az alap a befektetésein elért ho-
zamot – a befektetési politikája szerint – újra befekteti. 
Az ügyfél a hozamból a vételi és visszaváltási árfolyam 
közti különbözetként jut hozzá a befektetési jegyek vis-
szaváltásakor. A befektetési jegyek visszaváltására a 
befektető kérésére minden forgalmazási napon mód 
van a forgalmazási helyeken.
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Aegon Nemzetközi Kötvény Alap  („A” sorozat HUF)

Az alap benchmarkjának hozama

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aegon Nemzetközi Kötvény Alap  
(„A”  sorozat HUF) -2,13% 10,52% -2,05% -0,05% 7,24% 3,56% 6,45% 19,06% -2,48% -3,51% 21,94%

Az Alap benchmarkjának hozama -4,91% 9,83% -2,35% -5,61% 15,18% -0,17% 10,65% 17,60% -3,23% -4,21% 22,76%

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a 
jövőbeli hozamok nagyságára. A grafi kon az alap („A” 
sorozat) és a referenciaindex éves hozamát mutatja. Az 
adatok magyar forintban (HUF) mutatják az alap nettó 
teljesítményét, a folyó költségek és a portfólió ügyleti 
költségei kifi zetését követően. A jegyzési és visszavál-
tási díjakat a múltbeli teljesítmény számításakor nem 
vettük fi gyelembe. Az alapnak több sorozata is van, az 
„A” sorozat 1999.04.21-én indult.

Gyakorlati információk
Letétkezelő: a Citibank Europe plc Magyarországi fi óktelepe.
Közzétételi helyek: jelen dokumentum, a Tájékoztató és Kezelési szabályzat, a napi egy jegyre jutó nettó 
eszközérték adatok, az éves-, és féléves jelentések, a havi portfólió jelentések, valamint a hivatalos közlemények 
díjmentesen, magyar nyelven megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő szék helyén, a www. 
aegonalapkezelo. hu, valamint a www.kozzetetelek.hu oldalon.
Magyarország adójoga hatással lehet a befektető személyes adózási helyzetére.
Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre az ebben a 
dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap 
Tájékoztatójának vonatkozó részeivel.
Ez az Alap Magyarországon engedélyezett, és a Magyar Nemzeti Bank – Pénzügyi Felügyelet szabályozza.
Jelen kiemelt befektetői információk 2015. január 30-tól visszavonásig hatályosak, az utolsó frissítés időpontja 
2015. január.
Az Alap további elérhető sorozatai: „P” sorozat (PLN) HU0000711478.

Az Alap díjai és költségei
Díjak

A befektető által fi zetett díjakat az alapkezelő az alap működtetésére használja fel, többek között az alap marketing 
és forgalmazási költségeire, ezek a díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt 
egyszeri díjak maximálisan levonható értéke

A feltüntetett jegyzési és visszaváltási díjak a felszá-
mítható maximum értékek. Előfordulhatnak olyan ese-
tek, amikor kevesebb költséget kell  fi zetni. A forgalma-
zó minimum díjat is meghatározhat, amelynek értéke 
nem lehet magasabb, mint 15.000 Ft. A tényleges 
jegyzési és visszaváltási díjakat megtudhatja a pénz-
ügyi tanácsadójától vagy a forgalmazójától.  A folyó 
díjakkal kapcsolatos mutató a 2013. évi állapotot tük-
rözi, értéke évről-évre változik. A mutató nem foglalja 
magában az előre meghatározott referenciaindex tel-
jesítménye feletti részből levont teljesítménydíjakat (si-
kerdíj), valamint a portfólióhoz kapcsolódó tranzakciós 
költségeket, kivéve az alap által más kollektív befekte-
tési formákban eszközölt befektetésekhez kapcsolódó-
an fi zetett jegyzési és vissza váltási díjakat. A díjakkal 
és költségekkel kapcsolatos további információk meg-
találhatóak az alap tájékoztatójában, illetve a követke-
ző linken: http://www.aegonalapkezelo.hu/

Jegyzési díj 5,0%
Visszaváltási díj 3,5%
Átváltási díj 3,5%
Büntetőjutalék 2,0%
Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára 
adott vételi vagy átváltási megbízás időpontjától számított 10 munka-
napon belül (T+10) ad visszaváltási vagy átváltási megbízást ugyan-
azon befektetési alap befektetési jegyeire, akkor a forgalmazók a 
szokásos vissza váltási, átváltási jutalékon felül 2% büntető jutalékot 
számítanak fel, amely jutalék az Alapot illeti. A büntetőjutalék meg-
állapításához szükséges időintervallumot FIFO elv alapján kell fi gye-
lembe venni.

Az egy év során az alapból levont díjak
Folyó költségek 1,66%

Az alapból bizonyos körülmények között 
levont díjak
Teljesítménydíj 
(sikerdíj)

Az alap által a benchmark hozamán 
felül elért teljesítménynek évente a 
20%-a

Múltbeli teljesítmény bemutatása




