Befektetési alapkezelés bemutatása

Amundi:Globális elérhetőség, helyi szakértelem
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A befektetési alapok bemutatása
Alapismeretek és a hazai piac

Mi az a befektetési alap?
A befektetési alap egy olyan megtakarítási forma, amelyben egyszerre sok befektető
helyezi el a pénzét, ezáltal megosztva egymás között a befektetések költségét,
kockázatait, közösen részesülve az alap befektetéseiből származó nyereségekből is.

A befektetési alaphoz a befektetési jegyek vásárlásával lehet csatlakozni és azok
visszaváltásával hozzájutni a befektetett pénzhez, illetve a visszaváltásig elért
hozamhoz.

Mennyit ér egy befektetési alap?
A befektetési alap aktuális vagyonát a nettó eszközérték mutatja. Ez a befektetők
tulajdonának értékét tükrözi egy adott napon, melyet az alapban lévő különböző
befektetések piaci értéke határoz meg. A befektetők a hozzájárulásuk mértékében a
befektetési jegyeket kaptak, ezzel igazolják a részesedésüket a befektetési alapban.
Minden befektetési jegy értéke azonos. Az egyes befektetési jegyek árfolyama
(értéke) a nettó eszközérték és a jegyek darabszámának hányadosából számolható
ki.
Az alapkezelők minden forgalmazási napon (ált. munkanapon) közzéteszik az
alapok aktuális nettó eszközértékét és a befektetési jegyek árfolyamát.

A magyar befektetési alap felépítése és közreműködői
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A magyar befektetési alap piac alakulása
2004 – 2018 YTD, (milliárd Ft)

Befektetési alapok megkülönböztetése a befektetési tevékenység
alapján
Portfolió összetételre vonatkozó szabályozás szerint térnek el:
értékpapíralapok, ingatlanalapok, fund of funds, index-követő alapok,
származékos alapok,
benchmark követő passzív (pl. Exchange Traded Fund - ETF), és aktívan kezelt
alapok
közvetlenül befektető alapok versus alapok alapjai
Hedge Fund versus befektetési alap
– Kevésbe szabályozott, tőkeáttételt alkalmazhat, derivatívok, short selling,
korlátozott visszaváltás, alapkezelő is tőkerészes, hozamból részesedik, magas
minimum összeg, befektetési politika nem szabályozott

Befektetési célok, kockázatvállalás mértéke alapján térnek el:
Klasszikus alapok: pénzpiaci, kötvény, vegyes, részvény alapok (benchmark
teljesítménnyel mért alapok, lehetnek aktívak és passzívak)
Abszolút hozam elérését kitűző alapok: nincs referencia értékpapír portfólió,
helyette kockázatvállalás mértéke alapján rangsorolhatóak (csak aktívak
lehetnek)
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Abszolút hozam vagy Hedge Fund?
Fund?

⎯
Abszolút hozam
Total
Return
Hedge
Fund

A terminológia szerint az abszolút hozamú alapok
kategóriába tartozik a „total return” és a „hedge fund”
kategória is, míg a nemzetközi gyakorlatban az „absolute
return” inkább a „hedge fundot” jelenti.

Származtatott
Tőkevédett alapok

A fő különbség a felvállalt kockázatban és a hozamcél-kitűzésben van.
• Total Return (abszolút hozam)
százalékponttal.

kockázatmentes befektetések felett néhány

• Hedge fund (ez is abszolút hozam név alatt)
kockázatvállalás mellett.

a lehető legmagasabb hozam, magas

A vagyonkezelő teljesítmény tankönyvszerű felbontása
HozamP = HozamKM + BétaP * KPP + AlfaV - Költségek
A kockázati prémium az a hozam többlet, amely az adott értékpapír piacon a befektetők
elvárnak a kockázatmentes hozam felett.
Ebből már ki lehet fejezni, az alapkezelő által elért extra hozamot, a vagyonkezelő
alfáját, amelyet nevesítenek is a szakirodalomban, ez az úgynevezett Jensen-mutató.
Jensen mutató:

aktív vagyonkezelés magas α-t,
passzív vagyonkezelés α=0, alacsony költségekkel

Az algoritmusok okosodása új eszközöket adott a passzív vagyonkezelők kezébe !

A tőzsdék az egyik fő célpontjai a befektetési alapoknak
Hogyan csináljunk hozamot?

500 évnyi tőzsdetörténelem
Mániák, buborékok, krízisek és pánikok mindig is voltak
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A „lufigráf”
Az árfolyambuborék tipikus pszichológiai szakaszai

Forrás: thebubblebubble.com, Portfolio.hu

Bitcoin őrület, a 2018. évi nagy befektetési lufi?
10 nap alatt megfeleződött a kriptopiac mérete

Kriptodevizák teljes piaci kapitalizációja és megoszlása

-44%

Forrás: Bespoke, coinmarketcap.com, economist

Milyen fejlődést láttunk napjainkban a befektetési piacokon?
A válságot követő hosszú pozitív értékpapír piaci trendek nem az α vadász abszolút
hozamú vagyonkezelőknek kedveztek
Az ETF alapok egyre több befektetőt vonzottak
A piaci trendek bizonytalanná válása új passzív megoldást igényelt!
Kumulatív tőkebeáramlás a részvényalapokba, milliárd USD

Mi az újdonság vagyonkezelői megközelítésben?
A teljesítmény megbontás új megközelítése

Régi Alfa

A fejlettebb algoritmusok
használatával a hozzáadott
érték (alfa), részben
algoritmizálható lett, amely
két részre bontható:
•

Piaci Béta

•

a piac felülteljesítését
megcélzó, „okosan”
algoritmizált, de
passzívan menedzselt
vagyonkezelés
hozzáadott értéke: faktor
béta
a független alfa, a piaci
teljesítménnyel nem
korreláló vagyonkezelői
teljesítmény

Független
Alfa

Faktor Béta

Piaci Béta

A passzív alapok (ETF) új generációja a Smart Béta ETF

Passzív
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Smart Béta

Alacsony
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Piaci
kapitalizáció

Méret

Minőség

Lendület

Az allokációt meghatározó faktorok, az „okos” index összetevői
Érték

Alacsony piaci ár az értékelésekhez képest

Méret

Cégek mérete (pl. blue chips), amelyektől nagyobb árfolyam
emelkedésre számít a vagyonkezelő

Alacsony
kockázat

Stabilabb cégek, amelyektől a vagyonkezelő nagyobb
növekedést vár

Minőség

Magas minősítésű cégek, amelyek várható növekedése a piac
felett lesz

Lendület

Előző években nagyobb árfolyam növekedést produkáló
cégek kiválasztása
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Amundi bemutatása
Globális szereplő hazai tapasztalattal

Amundi: globális jelenlét, közel az ügyfelekhez
Austria
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Luxembourg
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Poland United Kingdom
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Befektetési központok
Helyi befektetési központok
Közös vállalatok

Australia
China
India
Japan
Malaysia
South
Korea
Taiwan
Thailand
Singapore

Armenia
Morocco
United Arab
Emirates

Pioneer akvizíció után: erősebb cég, nagyobb lefedettség

Európa legnagyobb alap- és
vagyonkezelője (NEÉ) és globálisan a
10 legnagyobb között (1)

Globális lefedettség és helyi szakértelem,
mely a 37 országban van jelen
Európában, Ázsiában, Közel-keleten és
az Amerikai kontinensen

Erősen ügyfél-centrikus vállalati kultúra
és csapatmunka centrikus működés

No.1 tőzsdén jegyzett alapkezelő
Európában és az 5. legnagyobb a világon
tőzsdei kapitalizáció alapján (2)

1.400 milliárd euró kezelt vagyon (3)

6 nagy befektetési központ (4)

5,000 magasan képzett és tapasztalt
munkatárs és piaci szakértő (2)

Teljes körű szakértelem a
kötvény, részvény, ingatlan, árupiaci,
alternatív és multi-asset befektetésekben

Fókuszban a magas színvonalú
szolgáltatás nyújtás világszerte több, mint
100 millió lakossági, intézményi és állami
ügyfélnek

1. Source IPE “Top 400 asset managers” published in June 2017 and based on AUM as of December 2016.
2. Market capitalization as of April 29, 2017.
3. Source Amundi & Pioneer Investments pro forma combined figures as of end December 2017.
4. Boston, Dublin, London, Milan, Paris and Tokyo.

Köszönjük a megtisztelő figyelmet!
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