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2015-ben is Kedvező hozam az Erste Önkéntes 
Nyugdíjpénztárnál! 

2015. április 1-én bevezetésre került a választható portfólió 
rendszerünk, melynek keretében a pénztártagok három, 
eltérő futamidejű és eltérő kockázati szintű portfólió közül 
választhatnak. 
Az év első negyedévében elért nominális 2,68% hozamot 
év végére mindhárom portfólió tovább tudta emelni, 
miközben az év második felében különösen hektikus hatású 
események zajlottak a befektetési piacokon. 
Az elmúlt 10, illetve 15 évben mindhárom portfólió 
teljesítménye meghaladta az átlagos (dec/dec) infláció 
mértékét, vagyis reálhozamot termelt a pénztártagok 
számára. 
 

 
Kiszámítható 

portfólió 
Bázis Portfólió Lendület portfólió 

2015. évi nettó hozamráta: 4,20% 3,74% 3,68% 

10 éves (2006-2015) átlagos nettó hozamráta:  6,44% 6,39% 6,39% 
1
10 éves vagyonnövekedési mutató (2006-2015): 6,45% 6,52% 6,41% 

15 éves (2001-2015) átlagos nettó hozamráta:  7,40% 7,37% 7,37% 

15 éves vagyonnövekedési mutató (2001-2015): 7,22% 7,30% 7,19% 

 
Kérjük, engedje meg, hogy a portfólióink pontosabb megismeréséhez részletesen bemutassuk a portfóliók referenciaindex 
összetételét: 

 Kiszámítható 
portfólió 

Bázis 
Portfólió 

Lendület 
portfólió 

MAX index, az egy évnél hosszabb futamidejű magyar 

állampapírok piaci volumennel súlyozott hozamindexe. 
65% 50% 0% 

RMAX index, a 3-12 hónap közötti futamidejű magyar 

állampapírok árfolyamának változását mutatja. 
33,5% 28,5% 0% 

CMAX index, a 3 hónapnál hosszabb futamidejű magyar 

állampapírok árfolyamának változását mutatja. 
0% 0% 58,5% 

BUX index, a Budapesti Értéktőzsde leglikvidebb magyar tőzsdei 

részvényeknek a kibocsátási volumennel súlyozott indexe 
0% 3% 5% 

BIX index, a hazai ingatlan befektetési alapok egy jegyre jutó 

nettó eszközértékének átlagos árfolyam-alakulását bemutató, az 
alapok méretével súlyozott indexe. 

0% 6,75% 9% 

MSCI World index, a globális nemzetközi, a világ fejlett 

piacainak részvényeit tartalmazza. 
0% 4% 12% 

DJEU50 index, az 50 legfontosabb európai fejlett piaci részvény 

tőkepiaci kapitalizációjával súlyozott indexe. 
0% 3,5% 12% 

CETOP20 index, a közép-európai régió 20 legjelentősebb 

részvényeinek árfolyamváltozását mutatja 
0% 2,75% 2% 

Tagi kölcsön 1,5% 1,5% 1,5% 

 
A hosszú távú elvárásokkal ellentétben, 2015-ben a 
Kiszámítható portfólió érte el a legmagasabb hozamot, ami a 
magyar állampapírok értékének év végi emelkedésének és a 
nemzetközi részvények év végi esésének köszönhető. A 
legjobb teljesítményt a magyar részvények érték el 2015-ben, 
azonban súlyuk a nyugdíjpénztári portfóliókban nem jelentős. 
 
Arra számítunk, hogy ez a tendencia 2016-tól megfordul, és a 
helyére áll, vagyis a portfóliók a tervezett futamidejükben 
(Kiszámítható: 3-3,3 év); Bázis: 3,3-10 év; Lendület: több mint 
10 év) a tervezett kockázati szinteknek megfelelő hozamot 
fogják termelni a jövőben. 
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 Felhívjuk a figyelmet, hogy a 10 éves átlagos hozamráta a vagyonkezelői teljesítményt, a vagyonnövekedési mutató a pénztártagok 

egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi. Kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az elmúlt években elért hozamok nem 
jelentenek garanciát a következő évek eredményeire! 
 


