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Továbbra is magasan meghaladja az inflációt 
az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár  
10 és 15 éves átlagos nettó hozamrátája.

2021-es pénz- és tőkepiaci változások, amelyek 
jelentősen befolyásolták a nyugdíjpénztári 
portfóliók árfolyamát:

A tőkepiacon kiemelkedő teljesítményt hoztak a 
nagy technológiai részvények (adatigényből profitáló 
chip-, és félvezető szektorok, elektromos autózás), 
valamint a régiós bank és olajipari részvények.

Összességében a hazai állampapírpiac rendszerváltás 
utáni történetének legrosszabb évét zárta, ami a 
magas állampapír súllyal rendelkező választható 
portfóliók teljesítményére negatívan hatott. A magasabb 
részvényhányaddal rendelkező portfóliók pozitívan 
zártak köszönhetően a tőkepiac kiemelkedő eredményének.

Az infláció 4%-kal emelkedett, elérte a legutoljára 
2007-ben számított 7,4%-ot.
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Magyarországon a jegybanki kamatemelések 
hatására csökkentek az állampapír árfolyamok az év 
második felében, ráadásul a forint 370-es történelmi 
mélypontot ért el az euróval szemben. 
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A nyugdíjpénztári megtakarítás hosszabb távra szóló 
befektetési forma, ezért teljesítményét is csak hasonló 
időszakra érdemes értelmezni. Egy-egy rosszabb hozamú 
év visszaesését hosszabb távon várhatóan kiegyenlítik az 
átlag feletti esztendők.

Jól mutatják ezt az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár 10 és 
15 éves átlagos nettó hozamrátái, ezekből látható, hogy 
a Pénztár kifejezetten jól, az inflációt meghaladóan 
teljesített. 
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Klasszikus -5,84 6 3,66 4,10

Kiegyensúlyozott -2,75 56 6,07 4,99

Növekedési 6,04 17 7,60 5,66

Szakértői abszolút 
hozam*

5,55 12 6,38 6,66

MegaTrend* 8,11 9 10,66 9,96

Infláció 7,4 - 2,59 3,40

A 10 éves átlaghozamot és inflációt tekintve hosszú távon 
magas, 3,66-10,66% hozamokkal gyarapítottuk tagjaink 
nyugdíjcélú megtakarítását, dacára a befektetési piac 
 kedvezőtlen hatásainak.

Forrás: saját pénztári hozamadatok, valamint az MNB inflációs adatai alapján  
(mnb.hu).  

* A Szakértői abszolút hozam és a MegaTrend portfólió 2008 februárban indult, 
így a 15 éves hozamadatok nem állnak rendelkezésre. Helyettük a 2009-2021. 
év átlagos eredményét tüntettük fel a jogszabályoknak megfelelően. 
A 2009-2021-es időszakra vonatkozó átlagos infláció 3,09%/év. 

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát 
a jövőre nézve.

Az Aegon Önkéntes 
Nyugdíjpénztár eredményei


