
Jó buli a befektetés!  



Miért érdemes? 

Hogyan kezdjem el? 

Milyen formái vannak? 

Hogyan csináljam jól? 

Hogyan válasszak? 

Kire hallgassak? 

BEFEKTETÉS 



Akik útbaigazítanak… 

Váradi Zoltán  
Raiffeisen Alapkezelő 
Vezérigazgató-helyettes 

Lencsés Gyula  
Raiffeisen Alapkezelő 
Portfólió menedzser 

15 
Befektetési  

Alap 
 

173  
milliárd Ft 
Befektetett  

Tőke 
 
 
 

8570  
nap a szakmában 

2391 
nap a szakmában 



Miért érdemes? 

 Nagy értékű tárgyak megvásárlása 
 Drága szolgáltatások igénybevétele 

 Gyermekvállalás 

 Tartalékképzés 

 Vagyonépítés 

 Öngondoskodás 
Te mit  
szeretnél  
elérni 

? 



1.) Határozd meg a saját céljaidat! 

CÉL IDŐTÁV ESZKÖZ 
(portfólió) 

Hogyan kezdjem el? 



Eszköz Időtáv Kockázat Jellemző 

Bankbetét 6 hónap – 1 év minimális Rugalmatlan, alacsony megtérülés 

Lakossági állampapír 6 hónap – 3 év alacsony Rugalmatlan, inflációs kockázat 

Egyedi részvény 3 - 5 év magas Odafigyelést igényel, jelentős árfolyammozgások 

Befektetési Alap 1 év < kontrollált Szakértelem, Kényelem, Biztonság, Kockázatkezelés 

Nyugdíjpénztári megtakarítás évtizedek kontrollált 
Hosszú távú, kevésbé rugalmas, egyetlen befektetési célra 

használható 

Milyen fajtái vannak? 



Milyen előnyei vannak a befektetési alapoknak? 

Szakértelem Kényelem 

 Elfogulatlan, racionális 
befektetési döntések 

 Elemzői háttér 
 Magasan képzett 

szakembergárda 

 Mérethatékonyság:  
 Portfolióépítés: már egyetlen 

befektetési jegy megvásárlásával 
is  

 Alacsony költségek, egyszerű 
adózás 

 

Kockázatkezelés Biztonság 

 Kockázat tudatosság 
 Kockázati profilok 

 Mérhető, számszerűsíthető 
kockázat 

 Diverzifikáció 
(kockázatmegosztás) 

  Szigorú szabályozottság 

 Ellenőrzött működés 
 Rendszeres beszámolók 
 Megbízható intézményi háttér 

 



Félreteszem a pénzem 

Gondolkozz befektetésben!  
Légy tudatos befektető! 

Rövid táv Hosszú táv Minimális időtáv 

Célom a jövőbeli  
kiadás(ok) fedezése 

Célom a vagyonépítés, vagyongyarapítás és a hozam 
elérése Célom jelentős nyereség elérése akár egyetlen tranzakcióval 

A biztonság az első! A várható nyereséggel arányos, tudatos 
kockázatvállalás 

Csak a nyereség számít! 

Elégedetlen és dühös vagyok Tartom az eszközt, sőt még ráveszek! Stop loss/beragadok 

Bankbetét,  
lakossági állampapírok 

Befektetési alapok, több elemű portfóliók Egyedi értékpapírok, devizák 

Befektetem a pénzem Spekulálok 

Árfolyam csökkenésre adott válasz 



Magas hozam? 
 

Kockázat nélkül? 
 

Mindezt 
gyorsan? 

 
Feltehetőleg csalás 



Hogyan lesz jó a buli? 

 Légy tudatos! 

 Csináld rendszeresen! 

 Légy türelmes! 

 Tartsd a pénzed többféle eszközben! 

 Csak megbízható, hiteles pénzintézetre bízd a 

megtakarításaidat! 

 Tarts ki az elhatározásod és a céljaid mellett! 



Köszönjük a figyelmet! 


