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Tisztelt Ügyfelünk!
Az elmúlt hetekben olyan események történtek, melyekre a tőkepiacokon nem volt korábban
példa. A járványügyi intézkedések és korlátozások veszélyeztetik az eddig megszokott
folyamatokat, amelyek komoly hatással vannak a teljes világgazdaság teljesítményére, és
hatványozottan sújtják az egyes iparágakat. Mindez hatással lehet az Ön megtakarításának
értékére és annak befektetési eredményére.
Az elmúlt hetekben jelentős volatilitás mellett soha nem látott korrekció (árfolyamesés) zajlott le
a különböző piacokon. A globális járvánnyal kapcsolatos hírek vagy azok gazdasági hatásairól
szóló adatok eladási hullámot indítottak el. A vírus hatása mind keresleti, mind pedig kínálati
oldalon komoly sokkhatást jelent az amúgy is lassuló világgazdaságnak. Az első negyedévben
várhatóan jelentős lesz a visszaesés, de az még kérdéses, hogy hosszú távon mekkora hatása lesz
a vállalatok nyereségére. Az elmúlt hetek esései során a piac már beárazta a gazdasági
kockázatokat, viszont a pszichológiai kockázatok beárazása még hátra van.
Fontos lesz a piacok jövőbeli alakulása szempontjából, hogy milyen ütemben gyorsul/lassul a
járvány terjedése. A járvány terjedésével ugyanis tovább csökkenhet a gazdasági teljesítmény,
ami negatívan hat a vállalatok eredményére és ezen keresztül részvényeik árfolyamára.
Emellett a részvénypiacokra az is hatással lesz a következő időszakban, hogy milyen
válaszreakciók érkeznek a jegybankok részéről, sor kerül-e további monetáris lépésekre,
többek között kamatcsökkentésekre, eszközvásárlásokra.
A globális részvénypiacok az elmúlt
évtizedek minden jelentősebb esését például a 2008-as pénzügyi válságot is idővel korrigálták, ahogy ezt az MSCI World
világszintű részvény index alakulása is
mutatja.
Felhívjuk figyelmét, hogy a jelenlegi piaci
körülményeket figyelembe véve alaposan
fontolja meg befektetési döntéseit, különös
tekintettel arra, hogy átmenetileg akár
rendkívüli árfolyammozgások is
bekövetkezhetnek.

Forrás: https://www.msci.com/

A fenti tájékoztató kizárólag és kifejezetten csak tájékoztatásul szolgál, nem minősül vásárlásra, eladásra, vagy a szerződések
módosítására történő felhívásnak, továbbá nem minősül befektetési ajánlásnak, befektetési elemzésnek, illetőleg befektetési
tanácsadásnak sem. A tájékoztatás olyan adatokat, előrejelzéseket, információkat tartalmaz, amelyeket a készítői megbízhatónak
és pontosnak tartanak, azonban a leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban a készítők semmilyen felelősséget nem
vállalnak. A fenti tájékoztatóban foglalt információk döntések meghozatalához önmagában nem elégséges. Az AEGON
Magyarország Általános Biztosító Zrt. semmiféle felelősséget nem vállal a fenti információkon alapuló döntésből eredő esetleges
károkért. A befektetési kockázatot a biztosítási szerződés szerződője viseli.

