
NYERŐ STRATÉGIÁK: 

RÉSZVÉNYEK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS



Növekedés, infláció, stimulusok – túl a csúcson? 

Érdemes lehet euróban is növelni a kitettséget.

A kockázatok ellenére továbbra is hiszünk a részvény portfóliókban.

A részvénypiacok részben már beárazták az idei és jövő évi várhatóan igen 

erős fellendülést.

Kiugró gazdasági növekedés szakaszában vagyunk.
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MINDIG JÓ INDOKAINK VANNAK A FÉLELEMRE…



PEDIG A RÉSZVÉNYEKNEK NINCS VALÓDI ALTERNATÍVÁJA

GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP



EURÓPA ÉS A RÉGIÓNK IS KIVÁLÓAN TELJESÍT

• Az Európai Központi Bank stratégiájában tetten érhető változások júliustól: szimmetrikus 

inflációs cél, tolerancia az átmeneti inflációs „túllövés” kapcsán, „zöld” szempontok.

• Továbbra is kockázatot jelent a járvány terjedése, valamint a monetáris támogatás várható 

lassulása → figyeljünk az előremutató gazdasági indikátorokra.

• A régió bankpapírjai a tavalyi feleződést követően november közepe óta Covid előtti szintre 

drágultak → már csak szelektíven érdemes vásárolni.

• A régiós indexek jelentősen, 20-25% feletti mértékben értékelődtek fel idén, a legmagasabb 

osztalékhozammal rendelkező román részvénypiac mellett a BUX vezette az emelkedést.

• A hazai részvénypiacon további emelkedési potenciált látunk a kedvező gyorsjelentések és 

kilátások mellett → a blue-chip részvények mellett az Alteo, a Masterplast és a Waberers

árfolyama is szárnyal.



MÉG MINDIG ALACSONY A PÉNZTÁRAK 

RÉSZVÉNY KITETTSÉGE?



FELÉRTÉKELŐDIK A KOCKÁZATKEZELÉS ÉS 

AZ EGYEDI RÉSZVÉNY KIVÁLASZTÁS

ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK PEER GROUP (1 ÉVES HOZAM ÉS SZÓRÁS)

Generali Spirit Abszolút 
Származtatott Alap B sorozat
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A JÖVŐ TRENDJEI

• 5G → új technológia térhódítása idén jelentősen felgyorsulhat

• technológiai fejlődés az összes iparágat érinti: az agráriumtól az egészségügyi szektoron át egészen az 

űrkutatásig

• számítási- és tárolási kapacitás dinamikus növekedése → a biztonság és adatvédelem kiemelt fontossága 

→ kiberbiztonsági vállalatok fontos szerepe

• alternatív energia szerepe és támogatottsága felértékelődése → USA visszaléptetése a párizsi 

klímaegyezménybe → következő években a szektorba áramló befektetések növekedése

INNOVÁCIÓ

LUXUS

A fogyasztói trendek éllovasai minőségi termékeikkel és szolgáltatásaikkal a társadalom egyre szélesebb körét szólítják meg, 

teljesítményük a világgazdaság növekedési kilátásait akár hatványozottan meg tudja haladni. 

• az autóipar elképesztő átalakulás elé néz, 

• a személyes fogyasztási- és háztartási cikkekben még fontosabbá válnak az egészséges összetevők és a 

környezetbarát szempontok, 

• a szállodák és a vendéglátás helyzete a járvány visszaszorulását követően új lendületet vesz, 

• a felsőkategóriás ingatlanok, berendezési tárgyak szerepe folyamatosan felértékelődik. 

• a „felső tízezer” egyre többet költ magánrepülésre és - hajózásra, műtárgyakra és értékes gyűjteményekre. 



Köszönöm a figyelmet!


