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 Magyarországon két évig ömlött a pénz a 
befektetési alapokba. A bankok vagy a 

fi x hozamú állampapírok már nem kínáltak 
magas megtérülést, de a befektetési alapok 
múltbeli teljesítménye még nagyon szép 
volt. Fel is duzzadt a hazai alapokban kezelt 
állomány 5500 milliárd forintra. Most azon-
ban szép lassan a múltbeli hozamokban is 
megjelenik a jelen realitása, már a pénzpiaci 
vagy a kötvényalapok elmúlt egyéves hoza-
mai sem verik az eget.

Ahogy az egyik alapkezelő viccesen fo-
galmazott számunkra: „Most már nem lesz 
láblógatás, nem fogok 2-kor squashpályát 

foglalni. Ebben az új világban nem elég be-
járni a munkahelyekre s komoly arccal na-
gyon okos elméleteket felvázolni egymás-
nak és a sajtónak, úgy, hogy közben az éves 
bónuszomhoz elég volt kiválasztani egy jó 
kemény devizás magyar kötvényt, aztán 
meglett a sikerdíj. Most már nem lehet ki-
rendelni a kávét és hátradőlni, hadd dolgoz-
zanak a piacok. Sok-sok munkával, apró, fur-
mányos kis ötletekkel, párok felállításával, 
alulértékelések megtalálásával kell operálni, 
miközben egy-egy ilyet be is lehet nézni.” 

Sajnos erre elég sok konkrét történet is 
igazolást ad. Amikor a hazai tőkepiac 

BEFEKTETÉSI ALAPOK ALACSONY HOZAM IDEJÉN

Quo vadis, alappiac?
Sokáig nagyon jól ment a hazai alappiac, és remekül lehetett keresni 
a magyar eszközökkel is. Az aranykornak vége, kezdődhet a munka!

AM IDEJÉÉN
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Befektetési alapok PIACI KÖRKÉP

a Buda-Cash bedőlésétől hangos, azt sem 
szabad elfeledni, hogy a svájci deviza hirte-
len árugrása minden szegmensben hasonló 
problémákat okozott. Mindenkinek jól jöt-
tek éveken át a „péterfi llérek” a frankjáték-
kal, de volt olyan alap, amelyik kétéves ho-
zamát vesztette el, mert olyan kockázatok-
kal találkozott, amelyekre nem készülhe-
tett fel. 

SZÉP ÚJ VILÁG
Igen ám, de miközben nagyon keseregnénk 
azon, hogy most mennyit kell agyalni a ho-
zamért, azt is kár lenne elfelejteni, hogy az 
emberek helyet fognak keresni a pénzük-
nek. Például a befektetési alapok világá-
ban. Az egyik legnépszerűbb termékcso-
port mostanában az abszolút megközelíté-
sű alapok családja. Szinte minden komoly 
ház foglalkozik már az alapkezelőknek na-
gyobb szabadságot engedő megközelítés-
sel, de azért eléggé eltérnek a módszer-
tanok és emiatt igen különbözők a kilengé-
sek (a szórásnégyzetek). „Az abszolút ho-
zamú alapokat sokan összemossák a hedge 
fund jellegű befektetésekkel, amelyeknek 
valójában nagyobb a kockázata. Az abszo-
lút hozamban is van rugalmasság, de azt in-
kább adott eszközosztályban próbálja ki-
használni” – mondja erről Bakos Ádám, az 
Aegon Alapkezelő portfóliómenedzsere. 

Ami pedig az alapvetően „kötvényes” meg-
közelítésű szakember tippjeit illeti, Ba-
kos szerint a magyar állampapírok hoza-
mai még mindig tudnak lejjebb menni, még 
nem jött el a jelentős emelkedések ide-
je, és a hozamgörbe közepén nyerni is le-
het. Már csak azért is kár lenne elfelejte-
ni a hazai eszközöket, mert a fejlett piaci 
kamatok jelentős része egy százalék alatt 
van már, vagyis erősen limitált a nyerési le-

hetőség, de egyre több a nullás és a mínu-
szos kötvény. Ilyenkor nehezebb a hozam-
vadászat, de aki keres, az talál. Bakos Ádám 
szerint például jó tipp lehet a horvát devi-
zás állampapírok piaca. Horvátországnak 
a magyarral azonos a hitelbesorolása, míg 
a gazdasági helyzete bizonyos szempont-
ból jobb, más szempontból rosszabb. Ki-
sebb az államadósság, ám gyengébb a nö-
vekedés, de egy százalékkal nagyobbak a 
hozamok. Ha reális az a remény, hogy Zág-
ráb jelentős mennyiségű uniós pénzt tud 
felhasználni a közeljövőben, akkor őt is el-
érheti a fellendülés. A K&H Alapkezelő ar-
ra hívja fel a fi gyelmet, hogy miközben foly-
tatódott a tőke kiáramlása a pénzpiaci ala-
pokból, addig a kötvény- és a vegyes ala-
pok vagyona tovább bővült. Ez a trend az 
idén is folytatódhat, és Horváth István, a 
K&H Alapkezelő befektetési igazgatója sze-
rint kérdés, hogy a befektetők hajlandók-e 
kitartani az abszolút hozamú alapok mel-
lett. Ő ezek esetében is a több lábon állást 
javasolja. „A 2014-es év nagy kedvencei, az 
abszolút hozamú alapok számára azonban 
a következő időszak komoly próbatételt je-
lenthet” – mondta. 

Bencze Lajos, a Citigold értékesítési ve-
zetője szerint gyakran merül fel a befekte-
tőkben a kérdés, hogy az utóbbi évek elké-
pesztő mértékű növekedése után meddig 
érdemes még beszállni a részvénypiacok-
ba. Nem nőnek a fák az égig – szól a köz-
kedvelt bölcsesség. „Mi úgy látjuk, hogy 
2015 valóban fordulópontot jelent majd: 
az amerikai részvénypiactól már nem ér-
demes két számjegyű növekedést várni. 
Az idén a befektetőknek jobban, körülte-
kintőbben kell szelektálniuk az alapok kö-
zött is. Az európai gazdaság viszont mint-
egy másfél-két évvel van lemaradva ciklikus 
szempontból az amerikai mögött. A rész-
vénypiacát ez évben pont ezért preferáljuk: 
hasonló fejlődési íven mehet át, mint ami-
lyenen az utóbbi időszakban az Egyesült 
Államok. Erre még rá is segít majd a tény, 
hogy az Európai Központi Bank elindítot-
ta a kötvényvásárlási programját” – mond-
ta Bencze Lajos.

ALAPVÁLTOZÁSOK
Mely alaptípusok lehetnek izgalmasak eb-
ben a környezetben? Nos, az európai rész-
vényalapok, a már bizonyított alapkezelők 
abszolút hozamú alapjai és a vegyes alapok 
mellett (az általunk megkérdezett szakem-

Most már nem 
lehet 
kirendelni
a kávét és 
hátradőlni. 
Sok-sok 
munkával, 
apró, 
furmányos
kis ötletekkel, 
párok 
feláll ításával,
alulértékelések 
megtalálásával 
kell 
operálni.

(Folytatás a 6. oldalon.)
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SPECIÁLIS HIRDETÉSI MEGJELENÉS

A Citigold sikerének titka 

A Citigold szolgáltatás immár 1994 
óta érhető el a magyarországi pia-

con. Mit emelne ki az elmúlt két évti-
zedből?

– Az indulásra még viszonylag sze-
rény keretek között került sor: a Citibank 
prémium banki szolgáltatásai először egy 
Vörösmarty téri bankfi ókból voltak elér-
hetők. Azóta hosszú utat tettünk meg: 
mi voltunk az elsők, akik a magyar be-
fektetési piacra külföldi befektetési ala-
pokat hoztunk, és azóta is elkötelezet-
tek vagyunk az iránt, hogy ügyfeleink-
nek innovatív megoldásokat nyújtsunk 
a pénzügyi igényeikre. Ma már 14 alap-
kezelő partnerrel vagyunk kapcsolatban, 
akiken keresztül több tízezer befektetési 
alap állománya áll a rendelkezésünkre. 
Ez a széles körű termékskála teszi lehe-
tővé, hogy minden egyes eszközosztály 
tekintetében a rendelkezésre álló leg-
jobb hozam-kockázat arányú alapokat 
tudjuk ajánlani az ügyfeleknek.

– Mi az, ami ön szerint a Citigoldot 
megkülönbözteti a versenytársaktól?

– Példaként azt a vagyonkezelési stra-
tégiát említeném, amelynek a részeként 
mi nemcsak kezeljük az ügyfelek be-
fektetéseit, hanem tanácsot adunk az 
egyéb pénzügyi befektetések (pl.: biz-
tosítás) portfóliójának összeállításában 
is. A partnereink ritkán találkoznak ilyen 
átfogó stratégiával. Akik pedig tudnak 
hosszú távban gondolkodni – márpedig 
a privát banki ügyfelek rendszerint ide 
tartoznak –, azoknak modellportfóliót 
ajánlunk. Ez azt jelenti, hogy az eszköz-
alap-összetételt úgy állítjuk össze, hogy 
annak az elvárt jövőbeli hozama és koc-
kázata a befektetési céloknak leginkább 
megfeleljen. Komoly előnyünk, hogy a 
stratégiai eszközallokációnk 1999 óta 
nem változott: ilyen hosszú távra visz-
szatekintő modellportfóliók nincsenek 
a piacon. 

– Mindezekkel sikerül hosszú távon 
is megtartani az ügyfeleket?

– A Citigold szolgáltatást a kife-
jezetten hosszú bankár-ügyfél kap-
csolatok jellemzik: egy átlagos ügy-
fél nyolc éve van nálunk, és nagyjá-
ból ugyanez jellemző a privát banká-
rainkra is. Sőt, bankáraink 22 száza-
léka egy évtizednél is régebben van 
ebben a pozícióban. A sikereink egyik 
kulcsa, hogy az ügyfeleinket folyama-
tosan tájékoztatjuk az új piaci fejle-
ményekről: a privát bankáraink min-
den partnerünkkel legalább negyed-
évente egyszer leülnek, hogy együtt 
áttekintsék a teljes portfóliót. Ilyenkor 
szükség esetén a legfrissebb elemzé-
sek és várakozások alapján kisebb át-
súlyozásokat javasolnak.

– Volt már szó a régebbi innovációk-
ról. Akadnak újak is?

– Tavaly ősz óta továbbfejlesztettük az 
ügyfél-kiszolgálási modellünket, amely-
nek eredményeként a személyi bankár 
mellett egy egész szakértői csapatot bo-

csátunk az ügyfeleink ren-
delkezésére. A tapasztalat 
ugyanis azt mutatta, hogy 
az esetek több mint 90 szá-
zalékában senki nem kere-
si meg őket azzal, hogy át-
tekintse és kiértékelje ve-
lük például a biztosítások-
hoz kapcsolódó befekteté-
si portfóliójukat. Nyilvánva-
lóan egy személyben nem 
lehet a befektetések min-
den aspektusát lefedő te-
rületen a legmagasabb szin-
tű szakértői tudást elsajátí-
tani és fenntartani, éppen 
ezért biztosítunk olyan szak-
értőket, akik a saját terüle-
tükön kiemelkedő tapasz-
talattal és tudással rendel-

keznek. Ennek a modellnek köszönhe-
tően akár egy devizakereskedési straté-
gia kialakításában is tudunk segíteni az 
ügyfeleknek.

– Milyen hatással volt a lakossági üz-
letág eladási szándékának bejelentése a 
mindennapi munkára?

– Az első hónapokban még érez-
tük, hogy a beszélgetések témája elto-
lódott az értékesítés felé. Mára azon-
ban ez a kérdéskör kikerült a napi ér-
deklődésből, ami annak is köszönhető, 
hogy mi ugyanabban a szellemiségben 
folytatjuk tovább a munkát, mint ko-
rábban. Az eredményeink is igazolják, 
hogy a Citigold iránti bizalom megma-
radt: a bejelentés óta nőtt a kezelt állo-
mány. Hogy egy konkrét példát említ-
sek: nemrég az egyik legnagyobb ügy-
felünk – aki, mint sokan mások, meg 
szokta versenyeztetni a pénzintézeteit 
– azt mondta, hogy a három bankja kö-
zül mi nyújtottuk neki a legjobb meg-
térülést. Ennél nagyobb elismerés pe-
dig aligha kell.

A múltjukról, a szolgáltatásaikról és a legújabb innovációikról is beszélt 
Bencze Lajos, a Citigold privát banki szolgáltatás értékesítési vezetője.

A befektetések nem lekötött betétek, és kifejezett ellenkező kikötés hiányában ezekkel kapcsolatban sem a Citibank N.A. / Citigroup Inc, sem ezek 
egyetlen leányvállalata, sem pedig állami szerv nem vállal kötelezettséget tőke- és/vagy kamat –(hozam) garanciára. A befektetések befektetési koc-
kázatoknak vannak kitéve, beleértve a kibocsátó hitelkockázatát és a befektetett összeg lehetséges elvesztését. A múltbeli teljesítmény nem garancia 
a jövőbeli teljesítményre, az árak lefelé és felfelé is elmozdulhatnak.
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berek tippjeivel e kiadvány későbbi cik kei-
ben is foglalkozunk) továbbra is érdemes 
egyes témaalapokat is megvizsgálni! Még 
akkor is, ha ezek világa szintén történelmi 
kérdések előtt áll. Lássuk csak! Például le-
het-e jó befektetés egy megújuló energiá-
ba történő akkor, amikor a gáz vagy újab-
ban az olaj ára meredeken zuhan? Aligha. 
A gazdaság annyira érdekes olykor, hogy 
nincs az a fordulatokban gazdag Hercule 
Poirot-nyomozás, amely felérne hozzá. Hi-
szen ki ne emlékezne, hogy egy évtize-
de az volt a közös tudás: energiaválságban 
élünk, el fog fogyni minden nem megúju-
ló energiaforrás, ahogy leapadnak a kész-

letek, amikor a kocsmában megjelenik 10 
szomjas kefekötő.

Ismertük az érveket! Egyre többen élünk 
a földön, és egyre több energiát is fogyasz-
tunk, elégetjük a szenet, az olajat, a föld-
gázt. Igaz, igaz, igaz, igaz, de! Jött a techno-
lógiai robbanás, eddig kitermelhetetlennek 
tűnő készletek váltak realitássá. Hiába ma-
radtak meg a régi lemezek, voltak geopoli-
tikai kockázatok Ukrajnában, az arab világ-
ban, a nyugodt Észak-Amerikában új tech-
nológiákkal lefúrtak a földbe, s előhozták a 
palagázt és kedves barátaikat.

Megkérdőjeleződhetett az atom létjogo-
sultsága, betilthatta Németország, megijed-
hetett Japán, fogyhatnak mindenféle készle-
tek, mégis egyre olcsóbb az energia, és emi-
att egyre kevésbé izgalmasak a megújuló 
technológiák.

Ezt egyelőre nehéz lesz megfordítani, 
ahogy lassan fordul a csatahajó is. Kína és 
India veheti évente tízmilliószámra a gépko-
csikat, tízesével indíthat erőműveket, fogy-
hatnak percenként egy focipályával az eső-
erdők, a tőzsdén sajnos nem buli a meg-
újuló energia, vagy legfeljebb ritkán. Ha tíz 
napenergiacégből egy marad meg, akkor az 
még jó befektetés is lehet, csak közben má-
sik kilenc végképp lehúzza a redőnyt (ha pe-
dig a redőny le van húzva, kijelenthetjük, 
hogy nem jött be a nap).

ÉS A VÍZ?
Energia tehát valahogy egyszer csak dögivel 
lett, de mi van a kék arannyal? A kifejezés a 
vízre utal. Sam Bozzo Blue Gold című legen-
dás dokumentumfi lmje arról szól, hogy mi-
képpen küzdenek a vállalatok a víz birtoklá-
sáért. Sajnos a mennyisége valóban nagyon 
szűkös, és ellentétben az energiahordozók-
kal, semmivel sem helyettesíthető. Állítólag 
öt kifejezetten veszélyeztetett nyersanyag 
van a világon (víz, plutónium, hélium, fosz-
for, kék agávé), amelyből vészes hiány ala-
kulhat ki záros határidőn belül. Aki nem ké-
mikus, az ezek közül talán annyit tud azono-
sítani, hogy a gyufa végére kell valami fosz-
foros cucc, de kínzó kékagávé-hiányban ke-
vesen szenvedhettünk. Még akkor is, ha fel-
száll a fehér füst és ünnepélyesen elárul-
juk, hogy a tequila alapanyagáról van szó! 
Viszont a víz, na, azt nem kell magyaráz-
ni. Mai ismereteink szerint a „wasser” nélkü-
lözhetetlen az élethez. A világ vízfogyasz-
tása robbanásszerűen nő, csak itt tényleg 
apadnak a készletek. Bolygónk vízkincsének 

(Folytatás a 8. oldalon.)

(Folytatás a 4. oldalról.)(Folytat
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A döntés mindig legyen megalapozott

Már két éve intenzíven növek-
szik a hazai befektetési ala-

pok vagyona. Önök hogyan telje-
sítenek a piachoz képest? 

– A 2013-ban megkezdődött 
vagyonnövekedést 2014-ben is 
jó év követte. A piac egésze 19 
százalékkal, a mi alapjaink va-
gyona 41 százalékkal nőtt tavaly, 
így piaci részesedésünket 3,6 
százalékról, 4,3 százalékra tud-
tuk növelni.

– Melyek voltak ebben az idő-
szakban a legnépszerűbb alap-
típusok?

– A beáramlás nyertesei a 
kötvény-, a vegyes- és az abszo-
lút hozamú alapok voltak. A köt-
vényalapokat segítette, hogy a 
hozamcsökkenés alatt nagyon jó 
visszatekintő hozamokat tudtak 
bemutatni, de a jelenlegi szintnél már 
felmerül a kérdés, vajon tudnak-e a fák 
az égig nőni. Mehet-e még tovább a pi-
ac? Mi az abszolút megközelítésű alap-
jaink bővülésére vagyunk a legbüszkéb-
bek. Az ilyen alapok vagyon-növekedé-
se az egész piacon kiemelkedő volt, de 
mi az Aegonnál e kategóriában konk-
rétan dupláztunk.

– Ha alacsony a hozamesély, akkor 
nehezebben fogadják el az ügyfelek az 
alapkezelői díjakat. Ezt hogyan tudják 
kezelni?

– Ha a pénzpiaci alapoknál most 1,5 
százalékos bruttó hozamot lehet csak 

elérni, akkor túl sok díjat nem lehet fi -
zetni, mert teljesen elfogy a megtérülés, 
és ezt az ügyfelek még negatív infl áció 
esetén sem fogadják el. Az Aegon ép-
pen ezért jelentős díjcsökkentést haj-
tott végre. Átlagosan 35 bázisponttal 
vágtuk meg az éves alapkezelési díjain-
kat, ami a befektetési alapokra kivetett 
új adó hétszerese, így az ügyfelek szem-
pontjából pozitív az egyenleg.

– A változás iránya is fontos, de az is, 
hogy mi a díjak abszolút mértéke. Ezzel 
hogyan állnak?

– Hazai és nyugat-európai össze-
hasonlításban is versenyképesek a dí-

jaink. Nyugaton a díjak rend-
szere már jól kialakult, nagy-
jából egyensúlyban van a koc-
kázat, az elérhető hozam és az 
alapkezelői díjazás. Mi is ko-
moly előkészítő munka után 
határoztuk meg a díjainkat, a 
pénzpiaci alapunknál 0,45 szá-
zalékos, a kötvényalapjainknál 
1 százalékos, míg egy kocká-
zatosabb részvény- vagy ab-
szolút hozamú alapnál 1,5-1,75 
százalékos díj a jellemző. 

– Többször is szóba kerül-
tek már az abszolút hozamú 
alapok. A svájci frankcunami 
idején az egyik ismert hazai 
abszolút alap vagyona hirte-
len csappant meg. Hogyan le-
het ezt kikerülni?

– Mi egy kicsit mindig is 
másképpen álltunk az abszolút alapok-
hoz, máshogyan készítettük elő a dön-
téseket, emiatt kiegyensúlyozottabbak 
is voltak a hozamaink. Kiemelném az 
elkülönült döntési szintek és a csapat-
munka fontosságát. A belső és a külső 
kontroll is szükséges. Amíg egy ötletből 
döntés születik, kifejezetten hasznos, ha 
a portfóliómenedzsernek több kolléga 
kritikus észrevételeivel szemben is meg 
kell védenie az elképzelését.

– És mi alapján keresik a leginkább 
a befektetési lehetőségeket?

– Adott négy nagyon fontos ténye-
ző: a makrogazdasági mutatók, az adott 
instrumentum árazása, a piaci hangu-
lat és az, hogy mit mutatnak a technikai 
elemzések. Van, aki ezek közül egyik-
nek-másiknak kiemelt jelentőséget tu-
lajdonít, de valójában mindegyik szá-
mít, mindegyikre fi gyelni kell az eszköz-
allokáció során. Mi egy kicsit konzer-
vatívabban közelítünk mindehhez. Azt 
szoktam mondani, hogy inkább ússzon 
el egy-egy lehetőség, de a döntésünk 
mindig legyen megalapozott. 

Az alacsonyabb hozamkörnyezet még vonzóbbá tette az abszolút hozamú megközelítést, ugyanakkor 
a frankcunami a nyílt sisakos befektetések kockázatait is megmutatta. De mit gondol erről az a piaci 
szereplő, amelyik mindezt elkezdte Magyarországon? Kadocsa Pétert, az Aegon Magyarország 
Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük.

SPECIÁLIS HIRDETÉSI MEGJELENÉS

Aegon-alapok a kockázati térben
1. Likviditási alapok – Aegon Lengyel Pénzpiaci Alap
2. Pénzpiaci, illetve rövid kötvényalapok – Aegon Pénzpiaci Alap
3. Kötvényalapok – Aegon MoneyMaxx*
4. Vegyes alapok – Aegon Alfa*
5. Diverzifi kált részvényalapok – Aegon Panoráma*
6. Magasabb kockázatú részvényalapok – Aegon Russia Részvényalap
7. Különösen volatilis részvényalapok – Aegon IstanBull Részvényalap
*A 3–4–5. szint alapjai abszolút hozamú alapok. Forrás: Aegon Alapkezelő

FIGYELŐ-melléklet  7
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Befektetési alapok

csak 1-2 százaléka iható (tudták, hogy nem-
csak a tengerek sósak, de sok helyen a ta-
lajvíz is?). Közben annyit iszunk, hogy csak 
na. Egyrészt, mert sokan vagyunk és tény-
leg iszunk. Másrészt egyre gazdagabbak va-
gyunk, és emiatt itatunk. Ezt úgy kell érte-
ni, hogy mind többen engedhetik meg a 
fehérjegazdag étkezést, és egy tehén fel-
nevelése sokszor annyi vizet igényel, mint 
amennyi egy marék rizs asztalra kerüléséhez 
szükséges. Mindenki, aki megoldást szállít a 
vízparára, az joggal lehet gazdag. A befekte-
tések világában vannak vízalapok, amelyek 
(egyelőre) nem 1,5 literes szénsavmentes és 
hasonló vizekbe fektetnek, hanem techno-
lógiákba. Vízközműcégbe, vízlepárlással, a 
tengervíz sómentesítésével foglalkozó inno-
vatív vállalkozásokba, vagy baktériummen-
tes hordók kifejlesztőibe. Jéghegyvontatók-

ba, víztisztítókba. Szóval, akkor jó befekte-
tések voltak a vízalapok az elmúlt években? 
Nem igazán. Magyarázat nincs.

ÉLELMISZER
Végül nézzünk meg még egy témaalapot! A 
technológia hasít. Az élelmiszer-technológia is. 
Ez azért nagyon jó hír, mert hiába élünk egyre 
többen a földön, és hiába van óhatatlanul több 
élelmiszerre szükségünk, a gazdaság állja a sa-
rat. Pedig a legnépesebb országokban is tom-
bol a hamburgereffektus, vagyis a lakosság fel-
veszi a nyugat-európai túlfogyasztási szokáso-
kat, az emberek többet és jobbat esznek. Dél-
kelet-Ázsiában pedig valamilyen megfoghatat-
lan okból amúgy is mindenki mindig eszik. Be-
megy az all you can eat étterembe két ötven-
kilós vietnami, és másnap megszűnik a szol-
gáltatás, mert a vendéglőst kiették a vagyoná-
ból. Miért van ez így? Nem tudom, de így van. 
Na de visszatérve az alapokhoz! Régebben az 
is problémának tűnt, hogy az energia annyi-
ra drága volt, hogy egyre jobb üzletnek tűnt 
a bioüzemanyag-, a bioenergia-előállítás. Eh-
hez is területre volt szükség, hiszen a lucerna, 
a cukornád, az olajos magvak, de még a gabo-
nák egy része is energiacélra kellett, és kivon-
ták a jónép táplálása alól a földeket. Ám a me-
zőgazdaság gyorsan reagál, alacsonyabb gáz- 
és olajár idején ezzel most kevésbé kell törőd-
ni. Sokan azt hitték a kétezres évek közepén, 
hogy az élelmiszerárak egyirányú utca, a keres-
let élénk marad, az agrárárak hosszabb távon 
biztosan felfelé tartanak. Ma már ez nem egy-
értelmű. Rengeteg jó nyugati élelmiszeralap 
működik, de hogy ezekkel valóban lehet-e ke-
resni a közeljövőben? A jó ég tudja.

BRÜCKNER GERGELY

Befektetési alapok PIACI KÖRKÉPBefektetési alapok

FELMINŐSÍTÉSI REMÉNYEK
■ Nagyon sokan bíznak egy idei magyar felminősítésben, de abban 
nincs konszenzus, hogy ez mennyire van már benne az árakban. Az 
Equilor Befektetési Zrt. két sztorit tud a reménybeli upgrade-ben, sőt 
szerinte 2015-ben az egyik fő kérdés, hogy mikor jön el Magyaror-
szágnak a hitelminősítőktől várt felminősítés. A gazdasági mutatóink 
erre akár már most lehetőséget biztosítanának. Ha valóban megtör-
ténne, felénk fordulhatna a befektetők érdeklődése. A brókercég a po-
zitívumok között említi a devizahitelek forintosítását, a bővülő GDP-t, 
az EU-s forrásokat. Ha Magyarország visszakerülne a befektetésre 
ajánlott országok listájára, az bizalomerősítő hatással járna. Sajnos a 
mérleg másik serpenyőjében is vannak súlyok, a magas államháztar-
tási hiány, a gazdaságpolitikai lépések kiszámíthatatlansága, valamint 
a bankszektor feltőkésítése nélkül számított, 2009 óta alacsony 
tőkebeáramlás.●

A TŐZSDESZTORI
■ Egy esetleges magyar felminősítés 
nemcsak makroszempontból vagy a 
kötvények piacán jelenthetne pluszt, 
de a Budapesti Értéktőzsde for-
galmára és az ott jegyzett nagyobb 
vállalatok árfolyamára is jótékony 
hatással lehetne. A piac reménykedik, 
hogy esetleg a Londonban siker-
rel debütált Wizz Air másodlagos 
jegyzése, vagy a régóta tárt karokkal 
várt Waberer’s kamionos cég remélt 
megérkezése megpezsdíti a piacot, 
de lehetne sztori a Mol részvény-
struktúrájának rendezésében is. Az 
OTP szintén a felminősítés nyertese 

lenne, azonban az orosz–ukrán konf-
liktusokból adódó kockázatok és a 
fair bankolásról szóló törvény hatásai 
miatt az Equilor ma még neutrális a 
részvénnyel kapcsolatban. Hasonlóan 
semleges a kép a Magyar Telekom 
esetében is, míg a Richter felvásárlási 
sztori hiányában, valamint az orosz és 
ukrán helyzet miatt tavaly nem tudta 
lemásolni a nagy külföldi gyógyszer-
gyárak raliját. 
A négy legnagyobb magyar rész-
vény közül az Equilor kedvence a 
Mol, amelynek árfolyamát akár 15 
ezer forintig is várja a cég. A lend-
ületet az INA ügyének rendezése 
adhatná; ha ez eladás lenne, akkor 

a befolyó pénz újabb akvizíciókat 
tenne lehetővé. Az Equilor elemzői 
a nemzetközi piacokról a következő 
cseresznyéket ajánlják még csipege-
tésre: a fapadoskirály Ryanairt a 
kerozinárak csökkenése és a magas-
abb kihasználtsági mutatók miatt. 
A távköz lé si szegmensből a francia 
piac kistigrisét, az Iliadot, illetve 
a német nagymacska Deutsche 
Telekomot. A technológiai cégek 
közül a navigációs szoftvereket 
fejlesztő Garmin, az „okos” ter-
mékekhez érzékelőket gyártó STMic-
ro electronics és a zökkenőmentes 
mobilinternet hardvereit előállító 
Qualcomm az Equilor kedvence.●

(Folytatás a 6. oldalról.)
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 M ilyen befektetésekkel lehet majd pro-
fi tálni a 2015 elején látható szép új vi-

lágból? Alap, ETF mindenre van, de a funda-
mentumok szintjén vajh merre haladunk? 
Válaszok vannak dögivel. Európa dübörög, 
éppen lehajrázza Amerikát, hurrá, kellett 
már az önbecsülésünknek. Nyerhetnek az 
olajimportőr országok (Törökország, Kína, 
India), mert nem kell annyit költeni a nyers-
anyagra, jobb helyzetbe kerül a költségve-
tésük. Halkan megjegyezhető, hogy Ma-
gyarország Európa része is, ráadásul net-
tó energiaimportőr, de olyan nagyon még 
nem tolonganak a befektetők a magyar inst-
rumentumokért. A dollár már az év elején is 
igencsak megizmosodott, de még mindig le-
het spiritusz a zöldhasúban. És a másik olda-
lon? Veszíthetnek a nyersanyagexportőrök, 
elsősorban Oroszország, de az arab világ 
több állama sincs éppen rózsás helyzetben. 

MÉG DOLLÁR?
Nem biztos, a negyedik negyedévben 
már akár aggasztó jeleket is ki lehetett les-
ni az amerikai részvénypiacról. Sokan azért 
még mindig dollár- és így Amerika-opti-
misták. Magyarországon viszont nem any-
nyira erősek a dolláralapú befektetési ala-
pok, így nem elképzelhetetlen, hogy a 
„dollármágnes” miatt sok magyar befekte-
tő külföldi alapban játssza meg a trendet, 
de minden hazai alapkezelő is dönthet úgy, 
hogy amerikai eszközöket, longokat tart, ke-
vésbé fedez ilyen kitettséget. Attraktív lehet 
ebben a világban a 2023-ban, illetve 2024-
ben lejáró és dollárban kibocsátott magyar 
állampapír (Rephun) is.

A két nagy globális várakozás közül a má-
sik az olajról szól, amely zuhant már ele-
get. Talán nem esik tovább, de biztos, hogy 
a megelőző évekhez képest megdöbbentő-
en alacsony szinteken stabilizálódik. A ma-

gyar kormány például a belső anyagokban 
valahol 70 dollárnál vár egyensúlyi szintet, 
de egy ilyen információval sokat nem lehet 
kezdeni. Valamit mondani kell, de ha bárki 

A legjobb befektetések  

Nehezedik a hozamvadászat
Nagyon sok kifejezetten erős trend uralta eddig a 2015-ös évet. Európai 
pénznyomtatás, amerikai dollárerősödés, olajárcsökkenés és mindenhol 
a fejlett világban zéró kockázatmentes hozam. Nem egy könnyű 
feltételrendszer, de ilyenkor felértékelődhet az alapkezelők munkája. 

Ó-ó-ó, Ázsia!
■ Japánban továbbra is tart Abe Sindzó három nyíl politikája, ami azért 
önbeteljesítő, mert senki nem mer határozottan ellene menni. Bár a 
jegybank 2 százalékos infl ációs célját nem könnyű elérni, de a legfon-
tosabb az, hogy a japánok elhiggyék, a szigetországi részvények akár 
felfelé is mehetnek. Kínában sokkal optimistábbak a befektetők, dől a lé 
az ottani tőkepiacokra. A derűlátást a nyitás, a liberalizálódó értékpapír-
tartási szabályok és a tőzsde alulértékeltsége táplálhatja. Csakhogy 
ott vannak az örök kockázatok is, az ingatlanlufi , a bankrendszer 
sebezhetősége, az adatok hiteltelensége. A legtöbb vagyonkezelő azért 
bízik a kínai piacban.●

A LEGJOBB BEFEKTETÉSI TIPPEK
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valóban tudná, hogy egy fontos nyersanyag-
nak mennyi lesz az ára, akkor ő nem a ma-
gyar államnak dolgozna, hanem már régen 
valamelyik kellemes klímájú karibi szigeten 
kortyolná a valószerűtlen színű koktélját. De 
ha esetleg mégis hiszünk az ilyen kormány-
zati szintű előrejelzésekben, akkor sem va-
lószínű, hogy a kis magyar kabinet szakér-
tői lennének az igazi olajguruk, egy ameri-
kai vagy szaúdi prognózisnál az ember in-
kább elhiszi, hogy közel van a tűzhöz az elő-
rejelző. 

ANNÁL JOBB ITT, MINÉL 
ROSSZABB
És ha esetleg elfogadjuk valakinek a jósla-
tát, mégis, mit lehet azzal kezdeni? Mi van az 
olajjal? Miért zuhant oda, ahol most van? A 
dollár trendszerű drágulása is magyarázata 
lehet egy áresésnek, de az a nagy világpoliti-
kai hatalmi játszma is, amelyben az Egyesült 
Államok már Szaúd-Arábiát ostromolva a vi-
lág legnagyobb nyersanyagexportőre lehet. 
Na és persze Oroszország, ahol az a nagy bu-
li, hogy amennyiben alacsony az olaj ára, ak-
kor Moszkva kevésbé tudja a szankciók mi-
att amúgy is nehézségekkel bajlódó izolációs 
gazdaságát fi nanszírozni. 

Márpedig hiába várnak sokan korrekciót, a 
fundamentumok nem annyira olajárnövelők. 
Világszerte sok a jobb árviszonyok mellett ki-
alakított kapacitás, a technológia robban, a 
nem megújuló nyersanyagok nem konvenci-
onális kitermelési lehetőségei rengeteget fej-
lődtek. Az OPEC mint egykori kartell tehetet-
len, és minden gazdasági racionalitást elfed 
Irán s Szaúd-Arábia vagy más néven az isz-
lám síita és szunnita ágának kiengesztelhetet-
len küzdelme.

EURÓPA VIDÁM, ÚJRA VIDÁM
Az öreg kontinensen eközben megindult a 
Draghi-lokomotív, az Európai Központi Bank 
verbális intervencióját immár tettek köve-
tik. Egységes a várakozás: lesz pénz, így talán 
alacsony kamat mellett a defl ációt is le tud-
ja gyűrni az EKB. Németország a legerősebb, 
ezt részben pont a többiek gyengeségének 
és az ebből fakadó harmatos eurónak kö-

Befektetési alapok

MAGYAR INSTRUMENTUMOK
■ Sajnos a régi mesék érvényesek a 
magyar piacra. A kötvénypiacon már 
sokat lehetett nyerni, és bár min-
tha újra olvashatók lennének olyan 
elemzések is, hogy még mindig lehet 
egy lendület a kamatcsökkenésben, 
azért ez kockázat. Például a görög 
hiszti miatt akkor is emelkedhetnek 
a magyar hozamok, ha az itteni 
makrogazdaságtannal szemben min-
denki nagyon pozitív. Minden magyar 
eszközzel az is egy kockázat, hogy a 
forint inkább esélyes a gyengülésre, 
mint az emelkedésre, ez pedig a 
külföldi befektetők szempontjából 
rizikó, persze sok minden megdőlt 

már az elmúlt időszakban. Nagyon 
sokan benézték, illetve nem hitték el, 
hogy a piac bemehet 5 százalék alá, 
majd azt, hogy 4 alá, de csak bement 
3 alá is. Soha ne mondd, hogy soha!
Ami pedig a részvénypiacot illeti, van-
nak már kicsit pozitívabb hangok, de a 
forgalom alacsony, a Buda-Cash-ügy 
kockázatot jelent, de mégis nehéz 
részvényeket venni. Mert a politikai 
kötődés erős, az orosz–ukrán kitett-
ségek rizikót jelenthetnek. Ám amíg a 
makrohelyzet ilyen jó, addig meg lehet 
venni azokat a piacokat, ahol még nem 
volt akkora emelkedés, csak éppen az 
egyedi papír kiválasztása nehéz.

Abban lehet bízni, hogy a magyar 
kormány növekedésre hajt, talán 
nem bántja már ennyire a gazdaság 
szereplőit. És a veszélyek? Az OTP 
orosz és ukrán kitettsége, politikai 
kockázatok, a Richtert itthon is, kint 
is szereti a politika, de mégiscsak 
orosz és ukrán pozíciói vannak. A 
Molnak ott van az INA kezelhetetlen-
nek tűnő ügye, amely nyúlik, mint 
a rétestészta. A bizonytalanság, az 
elhúzódó baj mindig rossz hatású. A 
Magyar Telekom most jobb vonaton 
csücsül, de azért a távközlési cégnél 
az alaptevékenységből hiányzik az 
igazi bővülés. ●

A LEGJOBB BEFEKTETÉSI TIPPEK

(Folytatás a 12. oldalon.) FO
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SPECIÁLIS HIRDETÉSI MEGJELENÉS

Az elmúlt évek nagy összesí-
tett eszközérték-növekedést 

hoztak a hazai alapoknál. Mit ta-
pasztaltak ebből Önök?

– Az OTP Ingatlanalap esz-
közértéke is nagyon kedvező-
en alakult, 2013-tól dinamiku-
san sikerült kivenni a részünket 
a piac növekedéséből. Jól érvé-
nyesült az a stratégiai elképze-
lésünk, hogy a versenyképes-
ség erősítése mellett az eduká-
cióra helyeztük a legnagyobb 
hangsúlyt. Az elmúlt évben kö-
zel 23,5 milliárd forint friss tőke 
áramlott az OTP Ingatlanalapba. 
A piac amúgy vegyes képet mu-
tat ebben a tekintetben. 

– Az ingatlanalapokkal el-
érhető megtérülések sokkal att-
raktívabbak a hozamcsökkenés 
után. Mennyire értik meg ezt az 
ügyfelek? 

– Ezért kiemelt fontossá-
gú az informatív tanácsadás. 
Meg kell mutatni az ügyfeleknek az 
alternatívákat, nagyon fontos, hogy az 
új helyzetben is komplex képet kapja-
nak a befektetők az egyes termékek-
ről, így mindenki a hozzá legközelebb 
állót tudja kiválasztani. Itthon „tradicio-
nális” befektetési forma az ingatlan, ezt 
nem kell bemutatni. Azt viszont igen, 
hogy mennyivel egyszerűbb egy in-
gatlanalapon keresztül hozamot elér-
ni, mint egyéni ingatlanvásárlással. Hi-
szen azon túl, hogy a befektetendő tőke 
mértéke nem korlátozó tényező, az in-
gatlangazdálkodást is olyan profi  szak-
emberekre lehet bízni, akik jól ismerik 
a szegmenst, ezáltal hatékonyabban és 
kisebb kockázat mellett képesek hoza-
mot generálni. 

– Alig fél évtizede nagy csapásként 
élte meg a szakma egy része, hogy a be-
fektetési alapok egyik legnagyobb érté-
ke, a likviditás döcögött az ingatlanala-
pok piacán. Túl tudtak már lépni az ügy-
felek ezen?

– A tőkebeáramlásból határozot-
tan úgy tűnik, hogy a befektetők jó ré-
sze igen. Ezt segítette az elmúlt időszak 
hozama is. Nagy tisztulás ment végbe 
az ingatlanalapok piacán, így mi, akik 
talpon maradtunk, sőt növekedni tud-
tunk, olyan tapasztalatokra tehettünk 
szert, amik a jövőben is sikeressé képe-
sek tenni a gazdálkodásunkat. Nyilván-
valóan arra törekszünk, hogy az arany 
középutat megtaláljuk a megfelelő lik-
viditás és a hozamtermelés között. A lik-
viditás kezelése még inkább kiemelt fel-
adat, mint a múltban. 

– Mit tapasztalnak, milyen csatorná-
kon és időtávra vásárolnak ilyen alapo-
kat az ügyfelek?

– Az elmúlt öt évben nagyon alacsony 
volatilitás és kiegyensúlyozott növeke-
dés jellemezte az alapot, de mégis, az 
OTP Ingatlanalapot minimum 1-2 éves 
időtávra ajánljuk. Egy kiegyensúlyozott 
befektetési portfóliónak szerves része 
lehet az ingatlanalap. A vásárlási csator-

nákra általánosan elmondha-
tó, hogy az ügyfelek nagy ré-
sze még mindig előnyben ré-
szesíti a személyes kapcsola-
tot az ügyintézővel egy befek-
tetési alapba történő invesztí-
ció esetén, hiszen fontosnak 
tartják, hogy kérdéseket is fel 
tudjanak tenni.

– Mit várnak a hazai ingat-
lanpiacon, mely szegmensek-
ben látnak nagyobb árnöveke-
dési potenciált?

– Abszolút pozitív vára-
kozással tekintünk a jövőbe. 
Éppen most vásároltunk egy 
megfelelően magas hozam-
termelő képességgel és stabil 
bérlői mixszel rendelkező in-
gatlant, és további vásárlásokat 
készítünk elő, folyamatos ak-
vizícióra törekszünk. A célke-
resztben a jó hozamú, kiemelt 
lokációjú és műszakilag is kifo-
gástalan iroda, logisztikai és 

retail ingatlanok állnak. Azt gondoljuk, 
most kell bevásárolni. Ahogyan a hazai 
kötvényalapokba áramló tőke felhajtot-
ta a hazai kötvénypiacot, ugyanúgy ké-
pes a hazai ingatlanalapokba történő 
tőkebeáramlás pozitív hatást gyakorol-
ni az ingatlanpiacra. Különösen a retail 
és logisztikai szegmensben látjuk a leg-
nagyobb növekedési potenciált.

– Milyennek ítéli meg a nemzetközi in-
gatlanpiacot? Nem gondolkodnak ilyen 
befektetésekben?

– A globális ingatlanpiac évek óta ki-
emelkedően teljesít. A fejlett piacok in-
gatlanszektora túlszárnyalta a többi esz-
közosztályt. Mi is fontosnak tartjuk a je-
lenlétet a piac lehető legszélesebb spekt-
rumán, ezért zárt végű alapjaink révén, 
amelyek OTP Reál néven kerülnek for-
galomba, a globális ingatlanszegmens-
hez is hozzáférést nyújtunk. Ezen túl-
menően folyamatosan vizsgáljuk a di-
rekt ingatlanbefektetési lehetőségeket 
külföldön is.

OTP INGATLANALAP | Átalakult és megtisztult az ingatlanalapok hazai piaca. A megmaradó alapok, 
mint az OTP Ingatlanalap, azonban már szépen híznak, a befektetők újra kezdik felismerni e szegmens 
vonzerejét. Tóth Balázst, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő vezérigazgatóját kérdeztük.

Az edukáció fontossága
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szönheti. Szerencsére még a periféria államai 
(görögök, spanyolok, portugálok) is nagyon 
komoly kiigazítást hajtottak végre – említi 
Forián-Szabó Gergely, a Pioneer Alapkezelő 
befektetési igazgatója. Nagyon erőltették a 
németek ezt a fájdalmas lépést, sokan kétel-
kedtek ebben, de ma már látszik, hogy volt 
értelme, csak éppen nagyon komoly politikai 
tiltakozásokhoz, kockázatokhoz vezetett.

KORLÁTLAN OPTIMIZMUS
Elek Péter, a Dialóg Befektetési Alapkezelő 
Zrt. befektetési igazgatója is alapvetően de-
rűlátó Európával kapcsolatban, mert szerin-
te a likviditásnövelő program után az amúgy 
sem gyenge európai részvénypiacok tovább-
ra is nagyon jól hasíthatnak, átvették a veze-
tést az amerikai tőzsdéktől. Ez így is marad-
hat. Úgy emelkednek mostanában a piacok, 
hogy szinte nincs korrekció, ha van egy félsz-
ázalékos visszalépés, már meg is veszik a be-
fektetők a részvényeket. Ez azért nem nor-
mális, de még így is és a szinte minden fonto-
sabb piacon beállított történelmi csúcsok el-
lenére érdemes lehet vásárolni. Hiszen az al-
ternatív lehetőségek nem éppen vonzók. A 
francia vagy a svájci kétéves papírok eközben 

mínuszosak. „Mínusz hozam? Ennyit én is el-
bukok, csak tessék rám bízni a pénzüket” – 
viccelt egy befektető.

Mielőtt azonban végtelenül optimisták 
lennénk Európával szemben, hozzá kell ten-
ni, hogy az öregnek mondott kontinensünk-
kel vannak bajok is bőven. Például az, hogy 
öreg, szaknyelven súlyosbodik a demog-
ráfi ai helyzet. Rövid távon minden frankó, 
de középtávon már nem olyan rózsaszín az 
összkép – mondja Forián-Szabó. Rugalmat-
lan a munkaerőpiac, például a francia, saj-
nos van igazság abban, hogy Európa egy le-
szakadó régió. Felerősödhetnek a szélsőba-
los pártocskák is. Görögországban már – kö-
szönhetően a győztes felé billenő választá-
si rendszernek – kormányzatba nyerte ma-
gát az euro- és hitelszkeptikus Sziriza. Az más 
kérdés, hogy kormányra kerülve már akkora 
pofont kapott Németországtól, hogy azon-
nal kijózanodott az ígéreteiből. De befuthat 
hamarosan a spanyol Podemos is. Amíg ke-
vesen vannak, ők nem nagyon szólnak bele 
az európai politikába, de Spanyolországban 
sok tartományi választás is lesz, december-
ben pedig országos. Ahogy az új, de nagyon 
népszerű párt erősödik, azt aggodalommal 
fi gyelik mindenfelé Európában.

A MI KIS FALUNK
Kelet-Közép-Európa szintén egy nagy felpat-
tanás előtt áll, de a régió országai komoly ha-
szonélvezői lehetnek a pozitív fordulatnak, 
mert jobban tudnak növekedni, mint a mag-
államok. Természetesen ez fordítva is igaz, a 
lejtmenet is hatványozottan jelentkezik – véli 
Forián-Szabó Gergely. Igaz ugyan, hogy erre 
a térségre az orosz–ukrán feszültség erőtel-
jesebben hat, viszont az adósságráták alacso-
nyabbak, mint Nyugat-Európában, a mun-
kaerőpiacok rugalmasabbak, kisebb költ-
séget jelentenek. A jóléti rendszereket rész-
ben már átalakították, ezért jobb a verseny-
képesség és nagyobb a termelékenységi tar-
talék is, ami kedvező feltételek mellett gyor-
sabb felzárkózást eredményezhet. A demog-
ráfi ai helyzet sajnos itt is nagy gond. Mindent 
egybevéve igazi sikerrégió a felpattanó peri-
féria s a jobb adottsággal rendelkező Kelet-
Közép-Európa lehet. Ha az öreg kontinens 
ilyen jó, akkor persze vége lehet a közös valu-
ta gyengülésének. Az 1,15 körüli euró/dollár 
mindenkinek zsír, ez amolyan kiegyezéses ál-
lapot lehet, ha elmennénk a paritásig, akkor 
már lenne kukorékolás, lehetne megint devi-
zaháborúról beszélni – véli az elemző. 

BRÜCKNER GERGELY

A legjobb tőzsdeindexek a világon
Helyezés Index Ország Hozam*
 1. Shanghai SE Kína 49
 2. Venezuela SMKT Venezuela 41
 3. Karachi 100 Pakisztán 33
 4. EGX 30 Egyiptom 27
 5. S&P Sensex India 27
 6. Sri Lanka Colombo Srí Lanka 23
 7. PSEi Fülöp-szigetek 22
 8. Merval Argentína 21
 9. Jakarta Composite Indonézia 20
 10. QE Katar 18

* 2014, dollárban, százalék.  Forrás: tőzsdék

   
A legrosszabb tőzsdeindexek a világon

Helyezés Index Ország Hozam*
 1. RTS Oroszország –45
 2. Ukrainian Equities Ukrajna –41
 3. Athex Görögország –38
 4. PSI 20 Portugália –36
 5. Nigeria SE Nigéria –26
 6. BUX Magyarország –26
 7. ATX Ausztria –25
 8. Colombia Kolumbia –24
 9. GSE Ghána –22
 10. OMX Riga Lettország –22

* 2014, dollárban, százalék.  Forrás: tőzsdék

A LEGJOBB BEFEKTETÉSI TIPPEK

(Folytatás a 10. oldalról.)
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 Nehéz szavakkal leírni, hogy milyen a hely-
zet a magyar tőkepiacon március első 

napjaiban. De mivel szagmintát mégsem te-
hetünk az újságba, így megpróbáljuk még-
is leírni. Kereskedelmi bank másfél évtizedig 
nem ment csődbe Magyarországon (emlék-
szik még valaki a Realbankra?), de most há-
rom hónap alatt eddig öt! A Széchenyi kezdte 
a sort, majd folytatták a Buda-Cash-ügyben 
pórul járt regionális kisbankok. A takarékszö-
vetkezetek között már korábban is olykor volt 
egy-egy kieső, de amióta az új integráció ala-
posan átfésülte őket, jó néhány kis intézet 
húzhatta le végleg a rolót, a becses ügyfelek 
pedig fáradhattak az OBA-hoz. A betétbiz-
tosítási alap (merthogy ezt takarja az elneve-
zés) ritka rossz szériában van, amiért nem őt 
kell sajnálni, hanem a befi zető hitelintézete-
ket. Tavaly is elment 100 milliárd, az idén is el-
megy, de legalább a múlt év elején még volt is 
ekkora vagyon az alapban, mostantól már hi-
telből kell kártalanítani. Kár.

Védett volt sokáig a brókervilág is, ahol 
szintén másfél évtizede tizedelte meg utoljára 
a mezőnyt a tizedes és a többiek, leginkább 
az orosz válság. Most borult a Buda-Cash, a 
Hungária, a Quaestor, ki kevés, ki annál több 
milliárd forintnyi hiányt hátrahagyva. Lassan 
megkezdődtek a letartóztatások, ha az ét-
termekben nem is, de a börtönökben megis-
merkedhetünk a brókerszárny fogalmával.

Na de akkor kiben bízhatunk? Aki e kis ki-
adványunk címét megnézi, már ki is találhat-
ja, a befektetési alapok bizonyulnak már évek 
óta a nyugalom szigetének. Mindez elsősor-
ban a struktúrából adódik, a befektetési alap-
kezelők ugyanis nem férnek hozzá az ügyfél-

pénzekhez, a letétkezelők pedig jellemző-
en erős tőkeháttérrel dolgozó hitelintézetek. 
E szektorban, még ha lenne is csalárd szán-
dék, az nehezebben érvényesülne. Ráadásul 
mintha az ágazatnak szerencséje is lenne. Van 
ugyanis a piacon alapkezelője banknak, bró-
kercégnek, a takarékok világának, de szeren-
csére éppen nem azok mentek csődbe, ahol 
alapkezelő is leledzik a csoportban.

Hozzá kell tenni persze, hogy a nyugalom 
szigete feeling nem téveszthet meg bennün-
ket, kockázatok természetesen itt is vannak. 
Minden alap fektethet be rosszul, választhat 
erősen visszaeső instrumentumot, vagy akár 
maga a piac is lehet rizikós. (Emlékezhetünk 
arra az esetre, amikor az addig likvidnek hir-
detett ingatlanalapokhoz nem jutottak hoz-
zá a befektetők.) De abban talán lehet bízni, 
hogy az nem fordulhat elő, hogy besétálunk 
valahová, majd jegyeket veszünk, kapjuk az 
értesítéseket a nettó eszközértékünkről, köz-
ben pedig már régen nincs meg semmi. A be-
fektetési alapok nettó eszközértékét szeren-
csére nem is maguk az alapkezelők számol-
ják, ez is egyfajta biztonság. Szóval csak bát-
ran, minden pénzügyi szegmenstől nem le-
het elfordulni, valahová érdemes azért ten-
ni a pénzünket. Csak persze oda kellene, ahol 
nem lopják el azonnal. A befektetési alap egy-
előre még a legjobb tippek egyikének tűnik.

BRÜCKNER GERGELY

Pánik a pénzügyi piacokon

A nyugalom szigete
Miközben a bankok, 
a bróker cégek és a 
kibocsátók hullanak, mint 
az őszi legyek (ezúttal 
tavasszal), a befektetési 
alapkezelők megint jól 
vizsgáztak a legújabb kori 
pénzügyi szolgáltatói krízis 
során.

A befektetési 
alapok nettó 
eszközértékét 
szerencsére 
nem is maguk 
az alapkezelők 
számolják,
ez is egyfajta 
biztonság.

FŐ A BIZTONSÁG
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 Amikor már az egész világ hisz valamiben, 
sokszor érdemes elgondolkodni a fordí-

tott pozíción. Ha a taxisofőr közli, hogy dol-
lárt kell venni, ha a 74 éves Mari néni elmondja 
Tamásiban, a vegyesbolt előtt vagy a vasárna-
pi családi ebédnél, hogy aranyat kell vásárolni, 
akkor lehet, hogy már nagyon késő van. Nyu-
godtan meg lehet enni a dagadót, de még a 
krémest is, nem kell feltétlenül megbízást ad-
ni a brókerünknek, hogy akkor találjon egy va-
sárnap is nyitva tartó árupiacot, és vegyen egy 
kis dollárt vagy aranyat.

De vajon fordítva is igaz ez? Ha valamit min-
denki pocsék ötletnek tart, akkor azt már ven-
ni kell? Arról bizonyára nehéz lenne bárkit 
meggyőzni, hogy Szomáliában, a gyilkos had-
urak országában érdemes pusztán azért be-
fektetni, mert ott nincs tolongás, annyira rossz 
a helyzet, hogy mi lennénk az egyetlenek, akik 
vásárolnánk. Most feledkezzünk el arról az 
amúgy egyáltalán nem apró technikai nehéz-
ségről, hogy milyen piacon és mit lehet egyál-
talán venni, amivel Szomáliára fogadunk. 

Természetesen butaság olyan befektetést 
erőltetni, amelynek nincs semmi megtérülé-
si esélye, nem érdemes az Iszlám Állam terü-
letén Keresztény vagyok feliratú pólókat ér-

Pocsék ötletnek tűnik, pedig van, aki már 
az orosz papírokra játszik.

Elég sok jó 
befektetési 
lehetőség 
kínálkozik 
abban 
az országban, 
amelyet most 
mindenki 
messze elkerül.

tékesíteni, de békegalamb-tenyésztésbe 
sem itt kezdenék. A túlzó példák után azon-
ban azon már el lehet gondolkodni, hogy ve-
gyünk-e olyan befektetést, amely már túlbün-
tetett, de alapvetően része a globális tőkepi-
acnak. Oroszország és Kína, ez most a két leg-
inkább alábecsült, de nagyon is értelmezhe-
tő piac. Ráadásul e két nemzet részvényei-
nek van még egy közös sajátossága: mindkettő 
fontos ország, de értékpapírjaikat alapvetően 
nem a saját hazájukban veszik meg a nemzet-
közi befektetési alapkezelők. Paradox, de elég 
sok jó befektetési lehetőség kínálkozik Orosz-
országban, amelyet most mindenki messze 
elkerül. A rubel árfolyamesése és a szankci-
ók miatt ez nagyon is érthető, de például nye-
rők lehetnek az orosz vállalatok dollárkötvé-
nyei. Ha ugyanis a cégek vissza akarják fi zetni 
kötelezettségei ket, akkor ez a szándék ma 10 
százalék feletti dollárhozamot jelent a befek-
tetőnek. Ebben azért lehet bízni. 

Minek is kertelnénk? A tőkepiac angolszász 
gondolkodású, ebben a felfogásban pedig az 
orosz piac, Oroszország maga a rémálom, az 
ördög. Az orosz piacoknak az sem volt éppen 
egy mézes sütemény, hogy pénzügyi és egyéb 
korlátozások sújtják őket. Ám itt álljunk meg 
egy emberi szóra. Ha az orosz részvények már 
valóban nem is nyerik vissza a fényüket, mert 
a befektetőtársaink nem vesznek ilyen kocká-
zatos papírokat, de a kötvénybefektetéseken 
érdemes elgondolkodni. Hiszen ezeknél nem 
kell, hogy a piac szeresse, megvegye őket, 
csak az kell, hogy a ma két számjegyű dollár-
hozammal kínált papírok kibocsátói végül visz-
szafi zessék a kamatokat és a tőkét. Ha ugyan-
is megadják, akkor – bármennyire is cinikusan 
hangzik – szinte mindegy, hogy traktorosok és 
bányászok kergetik az ukrán hadsereget, mint 
azt Putyin hangoztatta Budapesten, vagy ép-
pen az orosz katonaság dobál át katonai kon-
tingenseket egy szomszédos államba.

Folytassuk még a politikai cinizmust? Poli-
tikailag nagyon nem könnyű, megalázkodni 
senki nem óhajt, de valójában Európában so-
kan szeretnék szép csendben lenyelni a bé-
kát. Vagyis van egy hit vagy remény, hogy 
amennyiben a Krím után a keleti korridort is 
elviszik az oroszok, akkor talán befejezik ezt 
az egészet, és végre bemehetnek az euró-
pai cégek az országba s ki is jöhetnek onnan 
(kitömött zsebekkel). Csúnyán hangzik, de 
a gazdasági pozíció miatt sok nyugat-euró-
pai szeretne már valami békét az oroszokkal. 
Az pedig a politikusok dolga, hogy ezt győze-
lemnek, kompromisszumnak, jó megoldás-
nak láttassák.●

Orosz befektetések

A tőzsde és Putyin

FO
TÓ

: B
Á

N
KU

TI
 A

N
D

RÁ
S

MEGLEPŐ JAVASLAT

BEF_14.indd   14BEF_14.indd   14 3/13/15   2:29:20 PM3/13/15   2:29:20 PM



FIGYELŐ-melléklet  15

Emlékeznek arra, amikor a Jurassic Park 
című fi lmben a gonosz tudós mene-

kül és összetalálkozik az erdőben egy ki-
csi, aranyos dinóval, aki forgatja a fejét és 
gügyögő hangon próbál kommunikálni? 
És emlékeznek arra, hogy két perc múl-
va ez a dinó már egy elvetemült szörny, 
aki sikoltó hangon támad és darabokra 
tépi a menekülni próbáló tudóst? Na, itt 
megtanulhattuk, hogy nem minden az, 
aminek látszik! Ez a jelenet méltán repre-
zentálja a lehetetlen/ismeretlen esemé-
nyek megtörténtének valószínűségét a 
tőkepiacokon. Ilyen esemény volt a sváj-
ci jegybank január 15-i lépése is, amikor 
az EUR/CHF 1,20-as szintje védelmének 
eltörlését deklarálták. A látható eredmé-
nye pedig sokkoló volt: a CHF-ben fel-
vett hitelek drámai drágulása, a közvet-
len CHF-gyengülésre játszó devizapo-
zíciókat tartó befektetők jelentős vesz-
tesége, mely érintette a hazai abszolút 
hozamú befektetési alapok szektorának 
egyes képviselőit is. Ez az esemény újra 
felhívta a fi gyelmet a kockázatkezelés 
fontosságára. Az EUR/CHF egy nap alat-
ti 18,77%-os esése a legnagyobb mérték-
ben a több mint 50 működő alapot kép-
viselő abszolút hozamú befektetésialap- 
szektort rázta meg, ezek között is legna-
gyobb mértékben a következő alapokat 
(zárójelben a napi árfolyamhatás): OTP 
Supra (–18,83%), Dialóg Származtatott 
Deviza (–11,34%), OTP G10 Euró (–9,89%), 
Pioneer Katamarán (–5,58%), OTP Prémi-
um (–4,85%). Annak ellenére, hogy min-
den befektetési termék esetén felhívják a 

fi gyelmet, hogy a múltbeli teljesítmények 
nem jelentenek garanciát a jövőbeliek-
re vonatkozóan, a befektetési döntések 
egyik alapja a múltbeli hozamok vizsgá-
lata. Ily módon felmerül a kérdés: vajon 
ezen alapok vásárlói sejthették-e, hogy 
ilyen mértékű kockázatok rejlenek az 
alapokban? A kérdést összetetten, több 
tényező figyelembevételével hasznos 
vizsgálni, de ezek közül az egyik lényegi 
az, hogy az érintett alapokat indulásuk-
tól kezdve tekintve az adott havi hozam-
hoz milyen havi szórás- (kockázat-) ada-
tok tartoztak. A lenti táblázat ezt mutat-
ja a CHF-esemény előtt és után.

Jól látható, hogy a legkisebb ha-
vi hozamot és a hozzá tartozó legala-

csonyabb szórást a Dialóg és a Pioneer 
Katamarán alapjai produkálták. Itt te-
hát a befektetők alapvetően egy ala-
csony kockázatú, mérsékelt teljesítmé-
nyű alapot vettek meg, így mindenkép-
pen meglepetést okozhatott a Dialóg 
alap drasztikus visszaesése, hiszen az 
esemény hatására a havi hozam nega-
tívba fordult azzal, hogy a havi szórás 
1,37%-ról 2,77%-ra nőtt. A másik véglet 
az OTP Supra, ahol egyértelműen lát-
ható, hogy az alap életpályája során a 
nagyon magas havi hozam mellé rend-
kívül nagy, 4,79%-os szórás tartozott, 
az EUR/CHF elmozdulás pedig a havi 
hozamot 1,37%-ra rontotta, de a szó-
rás csupán 5,17%-ra nőtt. Tehát véle-
ményem szerint ez az alap a kifejezet-
ten magas kockázattűrő befektetőknek 
szólt, a statisztikai adatok ezt mutatják. 
De elég védelmet nyújt-e a statisztikai 
elemzés? Alapnak kiváló, de önmagá-
ban kevés, a diverzifi káció, a kockázat-
porlasztás elengedhetetlen. Ezért mi 
létrehoztuk az Equilor Primus befekte-
tési alapot, amely különböző kritériu-
mok meghatározott arányú súlyozásá-
val válogatja és aktívan változtatja a vé-
leményünk szerint legjobb abszolút ho-
zamú alapok súlyát. A cél az árfolyam 
változékonyságának minimalizálása és 
a betéti hozamoknál lényegesen maga-
sabb teljesítmény elérése. Ahhoz, hogy 
ezt elértük, a modellünk részét képe-
zi a Markowitz optimalizálási modell, 
az előbb bemutatott kockázat/hozam 
tábla a teljes vertikumra nézve, emellett 
vizsgáljuk az egyes alapok legnagyobb 
napi visszaeséseit is és a grafi konok ka-
rakterisztikáját (ferdeség, csúcsosság), 
valamint azt is, hogy az egyes kiválasz-
tott alapok milyen típusú eszközcso-
portokba fektetnek. Az eredmény az 
indulás óta 6,69%-os éves hozam, na-
gyon alacsony szórás mellett. Ha érdek-
li, hogy miért gondoljuk, hogy egy ilyen 
esemény csak 22 milliárd évente követ-
kezhet be, vagy az, hogy mit tanultunk 
Brad Pitt zombi-fi lmjéből, látogasson el 
blogunkra, a www.privatebanking.hu 
oldalra.

Pillár Zsolt, az Equilor Alapkezelő 
vezérigazgatója

Jurassic Park a tőkepiacokon

Forrás: BAMOSZ, Equilor Alapkezelő
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A CHF hatása a kockázat/hozamra
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Havi szórás

OTP G10 Euró/
CHF hatása nélkül 

OTP Supra

OTP Supra/CHF hatása nélkül

Dialóg Származtatott Deviza

Dialóg Származtatott Deviza/CHF hatása nélkül

Pioneer Katamarán Származtatott Alap

Pioneer Katamarán Származtatott Alap/CHF hatása nélkül

OTP Prémium Származtatott

OTP Prémium Származtatott/CHF hatása nélkül

OTP G10 Euró
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Befektetési alapok

 A legtöbb alapkezelő szinte minden ter-
mékfejlesztésnél egyetlen alapelv-

ből indul ki. E szerint a cél, hogy az ügyfe-
lek hozam-kockázat aránya optimális le-
gyen, emellett más szempontokat általá-
ban az alapkezelők nem vesznek fi gyelem-
be. Más szóval úgy gondolják, hogy a befek-
tetők adott veszteségtűrési szintje mellé a le-
hető legmagasabb eredményt kell felmutat-
ni, minden mástól függetlenül. Vannak, akik 
ezt a költségek leszorításával igyekeznek el-
érni (például ETF-ek) vagy az egyes eszköz-
kategóriák felkínálásával (például pénzpiaci, 
kötvény, részvény), a bátrabbak abszolút ho-
zamú termékeket dobnak a piacra, vagy te-
matikus alapokkal (például Kína, technológia 
stb.) egy kicsit a vásárlókra bízzák a döntést.

ÉRZELEM
Arra azonban még az angolszász piacokon 
is csak az utóbbi években kezdenek rádöb-
benni az alapkezelők, hogy mint kisebb-na-
gyobb mértékben minden döntés, így a be-
fektetésiek is valamelyest érzelmi alapon 
születnek. Amit a spekulánsok és a tőzsdei 
szakírók akár évszázadok óta tudnak s amit a 
pénzügyi viselkedéstan tudományos alapos-

sággal már a hetvenes években be is bizonyí-
tott, viszonylag ritkán köszön vissza az alap-
kezelők kínálatában. Az egyik legfontosabb 
érzelem, ami a befektetőknél megjelenik, az 
a tőkéjük társadalmi szempontból is megfe-
lelő felhasználása, a jövő valódi építése és a 
következő generációk iránt érzett felelősség. 
Már csak azért is, mert a legtöbb ember szá-
mára az egyik, ha nem a legfontosabb cél a 
vagyontervezésük során, hogy a gyermeke-
ik számára tudjanak minél kedvezőbb élet-
feltételeket, jó oktatási lehetőségeket, stabil 
hátteret biztosítani.

Ahogyan egyre kevesebben hajlandók 
olyan ruhát vásárolni, amely gyermekmunka 
által készült, vagy állatok kínzása révén került 
a polcokra, az is lelkiismeret-furdalást okoz 
számos megtakarítónak, ha kiderül, hogy a 
félretett pénzéből szenvedést okozó állat-
kísérletek fi nanszírozását végzik, vagy olyan 
beruházásokba kerülnek, ahol a harmadik 
világban embertelen körülmények között 
gyártják az adott vállalat termékeit. Minél fej-
lettebb egy társadalom és maga a pénzügyi 
piac, annál inkább tudatosak maguk a befek-
tetők is. Ennek az igénynek a kiszolgálására 
születtek meg az úgynevezett etikus alapok.

Minden 
döntés, így a 
befektetésiek 
is valamelyest 
érzelmi alapon 
születnek.

Etikus alapok 

A rideg 
számokon túl

Az elmúlt években globálisan nőtt, itthon azonban inkább visszaszorult 
az SRI (társadalom- és környezettudatos befektetések) jelentősége. 
Ám az idő és a fejlődés ezen megközelítésnek dolgozik.

TÁRSADALMILAG FELELŐSEN
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Hazánkban 
továbbra 
is erősen 
korlátozott 
az SRI-alapok 
súlya a piacon, 
sőt még 
kedvezőtlen 
tendenciákat 
is látni.

Mitől lesz egy befektetési alap etikus? 
Amíg a legtöbb befektetési alap port fó lió-
menedzsere nem vizsgálja egy-egy érték pa-
pír mögött álló vállalat tevékenységét társa-
dalmi, illetve környezetvédelmi szempont-
ból, addig az etikus alapoknál ez egy ki-
emelkedően fontos szempontrend szer ré-
szét képezi. A társadalom- és kör nye zet tu-
da tos befektetések, angol nevén so ci ally
responsible investing (a továbbiakban: SRI) 
alapú fi lozófi a lényege a nevében is sze-
repel. Ezt veszik fi gyelembe az etikus ala-
pok kezelői, amikor kiválasztják, hogy 
mely értékpapírok kerülnek be az alap 
portfóliójába.

Mindezt három fő kategóriának a kielem-
zésén keresztül teszik meg. Ezeknek a gyűj-
tőneve az ESG, amely az environment, az-
az környezet, a social, vagyis társadalom, a 
governance, itt a felelős vállalatirányítás kez-
dőbetűjéből tevődik össze. Az első kategó-
ria esetén minden olyan vállalat részvénye 
és kötvénye jöhet szóba, amely környezet-
védelemmel kapcsolatos beruházásokkal 
foglalkozik, ezeket segíti elő, illetve a meg-
újuló energiához járul hozzá. Tipikus példát 
jelent a szélerőműveket építő dán közpon-
tú Vestas vagy a kizárólag elektromos autó-
kat gyártó Tesla Motors. A második csoport-
nál a munkáltatói és emberi jogok maradék-
talan érvényesülése, közösségek támoga-
tása és általában is a CSR (corporate social 
responsibility – vállalatok társadalmi felelős-
ségvállalása) a fő tényező. Idetartozik példá-
ul az információkat könnyen elérhetővé te-
vő s a munkavállalóit híresen a tenyerén hor-
dozó Google vagy az egészséges ételeket 
forgalmazó és a közösségekkel együttműkö-
dő Whole Food Markets. A felelős vállalat-
irányítás esetén a cél, hogy a cég minél in-
kább transzparens módon járjon el saját fo-
lyamatait tekintve, s házon belül is olyan 
rendszert építsen fel, amely ezt lehetővé te-
szi. Példát jelent a Gap ruhaipari cég, amely-
nél az ellenőrzésre és a kisrészvényesi jo-
gokra fokozottan odafi gyelnek, s ahol a 10 
fős igazgatóságból 9 a cég operatív me-
nedzsmentjétől független.

SIKERES KONCEPCIÓ
Ahogy az elemzők, intézményi befekte-
tők, sőt maguk a megtakarítással rendelke-
ző magánszemélyek is megkövetelik az ESG-
vizsgálaton való minél jobb szereplést, az SRI-
fi lozófi a alapján befektetett vagyon is dina-
mikusan nő. Mára eléri a 6570 milliárd dollárt 
az etikus jellegű befektetések értéke, egyes 

becslések szerint minden hatodik dollárt ilyen 
módon invesztálnak különböző értékpapí-
rokba az Egyesült Államokban. A legnagyobb 
befektetési alap, ahol ESG-szempontokat is 
fi gyelembe vesznek (Parnassus Core Equity 
Fund) közel 12 milliárd dolláros portfóliót 
tart, amely még a tengerentúlon is igen nagy-
nak számít. Amíg 20 évvel ezelőtt a hatalmas 
piacon csak 55 olyan alap volt, amely vala-
melyest foglalkozott SRI-vel, a számuk mára 
megtízszereződött. Miközben a fejlett orszá-
gokban az SRI-alapú befektetések egyre in-
kább elterjednek, így az etikus alapok is teret 
nyernek, hazánkban továbbra is erősen kor-
látozott mértékű a súlyuk a piacon, sőt még 
kedvezőtlen tendenciákat is látni.

HAZAI KEZDETEK
Azt, hogy a magyar piacon is évekkel ezelőtt 
elkezdődött a mozgolódás ezen a területen, 
az is bizonyítja, hogy egyetemi dolgozat is ké-
szült kifejezetten a hazai etikus befekteté-
si alapokról (Szilágyi György corvinusos hall-
gató tollából), még 2010 márciusában. Az-
előtt alig három évvel indult az első e kategó-
riába eső alap az Aegon Alapkezelő jóvoltá-
ból, amelyet továbbiak követtek, elsősorban 
a K&H oldaláról, de az OTP is ráülni látszott 
a hullámra saját, klímaváltozással kapcsola-
tos termékével. A rövid idő és a pénzügyi vál-
ság ellenére addigra már több mint 23 milli-
árd forintot kezeltek SRI-alapon az alapkeze-
lők. Más szemszögből azonban ez marginális-
nak számított, hiszen akkor az alapokban lévő 
összes tőkének mindez kevesebb mint az
1 százalékát jelentette.

A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkeze-
lők Magyarországi Szövetségének adatbázi-
sa alapján jelenleg csak öt olyan befekteté-
si alap van Magyarországon, amely legalább 
részben valamit felhasznál deklarált módon 
az SRI-alapelvekből. Ezek együttes vagyona 
mára nem éri el a 6 milliárd forintot sem, ami 
alig negyede a korábban ily módon kezelt va-
gyonnak. A hazai befektetésialap-szektor 
tengerében ez az összeg valóban csak egy 
cseppnek tekinthető. Amíg a dolgozat megál-
lapítása szerint 2010 elejére 11 ilyen alap mű-
ködött, addig mára ez a szám ötre csökkent, 
de ha nem vesszük fi gyelembe a devizás ér-
tékpapír-sorozatokat, akkor három olyan alap 
van, amely klasszikus besorolás szerint eti-
kusnak tekinthető. Az említett aegonos mel-
lett a K&H Alapkezelő egy időben komoly 
portfóliója mára lecsökkent, s egy ilyen ter-
mék maradt a palettán, és a csoportban az 
OTP klímaváltozással megjelölt alapja maradt 
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Befektetési alapok

még tag csupán. Öröm az ürömben, hogy a 
megmaradt három esetén rendre növeke-
dett a tőke, ami az új befektetéseknek is kö-
szönhető.

A legtöbb etikus alap, amely eltűnt a palet-
táról, zárt végű volt, így egész egyszerűen ki-
futott, és helyette az alapkezelők nem indítot-

tak újat. Három esetben az a döntés született, 
hogy az adott alapokat megszüntetik, illetve 
úgy alakítják át, hogy az már nem a klasszikus 
zöld kategóriába sorolható. A túlélők jó tel-
jesítménye ugyanakkor jelzi, hogy igenis van 
igény a hasonló alapokra a hazai piacon is, a 
termékfejlesztésnél és marketingnél ugyanak-
kor speciális megközelítésre van szükség.

KRÍZISOKOK
Nem minden esetben könnyű persze felmér-
ni, hogy egy-egy alap valóban megfelelő el-
vek mellett használ SRI-alapú stratégiát, mint 
ahogyan azt sem, hogy ha egy-egy nem kife-
jezetten etikusként beharangozott befekte-
tési alapnál mégis megjelenik a hozamon tú-
li hasznosság szemlélete. Az adatok azon-
ban még ezt is fi gyelembe véve egyértelműen 
mutatják, hogy a 2007–08 táján elindult fejlő-
dés nemhogy megtorpant volna, de egyértel-
műen a visszájára fordult.  

A lakossági szemszögből hosszan elnyú-
ló válság nyilván nem tett jót a hozamoknak 
– ahogyan más részvényalapok esetén sem 
–, emellett egy időszakban az ügyfelek álta-
lános pénzkivonása is nehezítette az SRI-t al-
kalmazó alapok helyzetét. Egyikre sem lehet 
azonban fogni az egyértelmű sikertelensé-
get, hiszen a hozamok most már évek óta szé-
pen javultak, a befektetésialap-szektor pedig 
új rekordokat is döntött a kezelt vagyon tekin-
tetében.

A magyarázat elsőre a hazai megtakarítók 
érdektelenségében keresendő. A magyar be-
fektetőket aligha érdekli a társadalmi hasz-
nosság és a környezetvédelem jelentősége, 
szemben a Nyugat-Európában vagy Ameri-
kában élő társaikkal – gondolhatnánk. Két té-
nyező is van azonban, ami ennek ellentmond. 
A pénzintézeti szektorban már van példa ar-
ra, hogy a társadalmi felelősségvállalás igenis 
szerepet játszik számos ember pénzügyi dön-
téseiben. A Magnet Bank csak öt éve létezik 
mint közösségi hitelintézet, de ügyfelei szá-
mát és mérlegfőösszegét is fokozatosan nö-
velni tudta nyereséges működés mellett, mi-
közben a versenytársak komoly nehézség-
gel küzdöttek s küzdenek mai is. Az ügyfelek 
tehát igenis keresik az olyan megoldásokat, 
ahol az aktuális hozamon túl egyéb, sokkal 
magasztosabb célok is jelen vannak.

NEVELÉS
A másik tényező pedig éppen a befektetési 
alapok elmúlt 15 évének fejlődésében találha-
tó. Magyarországon a pénzügyi kultúra nagy 
átlagban nem nevezhető fejlettnek, és több 
alapkezelő, illetve portfóliómenedzser, akik 
innovatív megoldásokkal álltak elő, rájöttek, 
hogy ki kell nevelniük saját ügyfélkörüket. Ez 
sikerült már az aktív vegyes alapok területén 
Szabó Lászlónak, a Global Macro stratégia 
esetén Zsiday Viktornak s a technikai elemzés 
jelentőségét aláhúzva a Faragó–Makara pá-
rosnak. Előttük ezek a kategóriák nem létez-
tek, vagy jobb esetben is csak marginális ha-
tásuk volt. Miért ne lehetne akkor az etikus 
alapok és általában is a társadalom- s környe-
zettudatos befektetések jelentőségére is ok-
tatni a potenciális befektetői réteget? Az igény 
létezik, a szakmai tudás megvan, csupán elha-
tározás kérdése, hogy Magyarország a jelen-
legi tendenciákat megfordítva végre ebben is 
közeledni tudjon a fejlettebb piacokhoz, egy-
ben hozzájárulva a mindenki számára hasz-
nos beruházások fi nanszírozásához.

FALUVÉGI BALÁZS,
Blue Morpho Investments Zrt.

Nem minden 
esetben 
könnyű 
felmérni, 
hogy egy-egy 
alap valóban 
megfelelő 
elvek mellett 
használ SRI-
stratégiát.
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Equilor Primus Alapok Alapja
Indulástól számított éves hozam: 6,69%

Az alapkezelőtől független letétkezelői intézményi 
hátteret a Raiffeisen Bank Zrt. biztosítja

 

Keressen fel minket a www.eqa.hu honlapon, olvassa blogunkat, a www.privatebanking.hu-t!

Forrás: Equilor Alapkezelő

Nálunk első a 
biztonság!
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Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből származó 
esetleges károkat. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. 
Az alaphoz kapcsolódó jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információ és az alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlapon elérhető. 
A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazói, illetve letétkezelői feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, hatósági engedéllyel. A tevékenység végzési engedély 
száma: 41.018/1998. valamint 41.018-3/1998. Az alap befektetési jegyeinek további forgalmazója az EQUILOR Befektetési Zrt. (székhelye 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C., engedélyszám: ÁPTF 73.051/1998.), a Concorde Értékpapír Zrt. (1123 
Budapest, Alkotás u. 50., engedélyszám: ÁÉF 70.076/1993), az ERSTE Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. engedélyszám: III/75.005-19/2002.) és az MKB Bank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest Váci utca 38., engedélyszám: ÁPTF 
41.0005/1998.). Az alap alapkezelője az EQUILOR Alapkezelő Zrt., tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank a H-EN-III-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak minősül. Jelen kiadvány nem teljes körű, a további részletekről, így az alap befektetési politikájáról, a forgalmazási költségekről és a befektetés 
lehetséges kockázatairól szóló tájékoztatás megtalálható az alap Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában a vezető forgalmazó, illetve a forgalmazó mindenkori aktuális kondíciós listájában és üzletszabályzatában, amelyek hozzáférhetőek a 
forgalmazási helyeken, valamint a vezető forgalmazó (www.raiffeisen.hu), illetve a forgalmazó (www.equilor.hu) honlapján. Az alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatási kötelezettségnek az alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni. Az 
éves és a féléves jelentések és a havi portfóliójelentések a közzétételi helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.
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