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A befektetők kedvence lett az MKB Egyensúly és Ambíció 
 

Budapest, 2015. október 22. – Kiváló eredményeket értek el a piacon az elmúlt egy 

év összehasonlító adatai szerint az MKB Alapkezelő vegyes befektetési alapjai. A 

legnépszerűbb BEA alapcsalád legsikeresebb tagja az MKB Egyensúly: ez 

piacvezető lett a kiegyensúlyozott vegyes alapok között. 

 

A befektetők kedvencévé vált az MKB Bázis, MKB Egyensúly és MKB Ambíció alkotta 

BEA alapcsalád a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi 

Szövetségének (BAMOSZ) szeptember végén közzétett adatai tanúsága szerint.  

 

Az MKB Egyensúly Alap teljesített a legjobban a 25 kiegyensúlyozott vegyes alap 

között, ahol az alapok mindössze fele ért el pozitív teljesítményt. Állományát tekintve ez 

volt a negyedik legnagyobb alap a mezőnyben. A dinamikus vegyes alapok között az 

MKB Ambíció teljesítményben és méretben is a második legjobban teljesítő alap, míg az 

óvatos alapok között a középmezőnyben végzett az MKB Bázis Alap, amely 

állományával az ötödik pozíciót foglalja el. 

 

Az MKB vegyes befektetési alapjainak választásával egyszerűen, kényelmesen és 

költséghatékonyan, akár forintban, akár devizában érhetők el olyan megtakarítások, 

amelyek a kockázatmentes betéti kamatokat meghaladó hozamlehetőséget nyújtanak, 

közép-, illetve hosszabb időtávon.  

 

Egyszerű, mert ügyfeleink egy lépésben tudnak egy gondosan kiválasztott és 

folyamatosan figyelemmel kísért portfólióba fektetni. Kényelmes, mert a befektetési 

elemek súlyát a piac alakulásának megfelelően határozza meg a portfoliókezelő 

szakember, aki aktívan kezeli a befektetett összeget. Költségkímélő, mert az alapok 

közötti azonos összegű váltás költségmentes. 

 

A vegyes alapok további előnye, hogy magánszemélyek olyan befektetési 

lehetőségekhez férhetnek hozzá, amelyek csak intézményi befektetők számára lennének 

elérhetőek. 

 

A BEA alapok és az MKB Alapkezelő abszolút hozamú alapjai a befektetési termékek 

erdejében nehezen tájékozódó, szakértői segítséget igénylő ügyfelek minden 

megtakarítási igényét képesek kielégíteni. 

 

További részletek: sajto@mkb.hu 
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