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Priemerný rating dlhopisov BB

Výnos do splatnosti 2.59%

Príspevok k durácii
podľa výnosu do
splatnosti

R. Tommaselli

Štatistiky fondu

6 M 1 R 3 R

Anualizovaná volatilita Podfondu 1.77% 2.40% 2.68%

Anualizovaná volatilita Benchmarku 1.84% 2.49% 2.59%

Tracking Error Volatility 0.48% 0.52% 0.64%

Sharpe Ratio 2.70 3.19 1.00

Information Ratio -5.35 -5.19 -2.83

Beta 0.93 0.94 1.00

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

Podfond Benchmark

2019 9.48% 12.14%

2018 -6.24% -4.77%

2017 4.66% 6.18%

2016 7.23% 9.11%

2015 2.06% 4.34%

10 najväčších podielov (okrem hotovosti)
Váha Sektor Durácia S&P rating

EF BOND SHORT TERM EU... 2.52% Korporátne dlhopisy - -

EF MONEY MARKET EUR T... 1.96% Korporátne dlhopisy - -

SFRFP 7,375% 05/01/26... 1.48% Korporátne dlhopisy 1.18 B

ISPIM 5,017% 06/24 1.42% Korporátne dlhopisy 3.92 BB+

REPSM 4.5 03/25/75 1.29% Korporátne dlhopisy 4.51 BB+

ARGID 4,75% 07/27 1.21% Korporátne dlhopisy 3.16 B

ALTICE 7,5% 05/26 1.07% Korporátne dlhopisy 1.21 B

TRIVIU 3 3/4 08/15/26... 1.05% Korporátne dlhopisy 2.38 B+

ISPVIT TV 12/49 1.02% Korporátne dlhopisy 4.37 -

FCAIM 4,75% 07/22 0.94% Korporátne dlhopisy 2.31 BB+

Informácie o portfóliu

Výkonnosť a riziko

Vývoj trvania

Podfond

08-2019 3.15

09-2019 3.26

10-2019 3.49

11-2019 3.64

12-2019 3.50

01-2020 3.73

Portfólio manažér fondu E. Musumeci

Veľkosť fondu (v EUR) 3288 mil

01-2001 01-2020

Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť
Podfond Benchmark Podfond Benchmark

Kumulovaná v. Anualizovaná v.

Od začiatku roka 0.29% 0.54% - -

1 M 0.29% 0.54% - -

3 M 1.36% 2.31% - -

1 R 7.35% 10.03% - -

3 R 7.26% 13.02% 2.36% 4.16%

5 R 16.23% 28.14% 3.05% 5.08%

Od spustenia 135.36% 234.44% 4.59% 6.54%

Počet titulov v portfóliu 294

Morningstar Rating ™ ★★★

% prísp.

0-1 0.49%

1-3 3.17%

3-5 13.11%

5-7 18.60%

7-10 23.41%

>10 41.21%

Spolu 100.00%

Alokácia dlhopisov podľa ratingu S&P / splatnosti

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10 Spolu

AAA 0.29% 0.08% - - - - 0.36%

AA 0.73% 0.22% - 0.72% - - 1.66%

A 0.44% 0.09% - - - - 0.53%

BBB 2.32% 0.44% 0.88% 1.42% 0.19% 2.09% 7.34%

BB 0.47% 2.78% 11.12% 10.74% 8.51% 21.86% 55.48%

B 0.15% 1.08% 6.38% 7.23% 7.03% 0.63% 22.52%

< B 0.00% 0.18% 0.06% 0.01% 0.25% 0.00% 0.50%

Spolu 4.40% 4.86% 18.44% 20.11% 15.99% 24.58%

Cena PL (v EUR) 235.41

Deriváty Váha

Mena -

Akcie -

Úroková sadzba 0.72%

Dátum vzniku 01/15/2001

Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výsledkov v budúcnosti.
Výkonnosti fondov sú uvedené v hrubom vyjadrení bez daní a po odpočítaní správcovských poplatkov.

Podfond BenchmarkPodfond Benchmark

Podfond Benchmark

Podfond Benchmark

Podfond Benchmark

Vývoj výkonnosti

Alokácia aktív

Menové rozloženieGeografické rozloženie podľa emitenta

Príspevok k durácii podľa krajiny

 
Investori by si mali pred investovaním pozorne prečítať predajný prospekt a/alebo kľúčové informácie pre investorov a mali by dôsledne zvážiť investičné ciele, riziká, poplatky a výdavky. Najnovšie vydania
predajného prospektu, kľúčových informácií pre investorov, výročných a polročných správ sú k dispozícii bezplatne na webovej stránke správcovskej spoločnosti (www.eurizoncapital.lu) a v papierovej verzii u
miestneho zástupcu alebo platobného agenta.
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Benchmark
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% viazaného indexu Index® zaisteného v EUR

Eurizon Capital S.A.
Siège social: 8, avenue de la Liberté - L-1930 Luxemburg P.O. 2062 - L-1020 Luxemburg P +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349 Société Anonyme - R.C.S. Luxembursko č. B28536 - IČ DPH: 2001 22 33 923 -
N. I.B.L.C. : 19164124 - IBAN LU19 00241631 3496 3800. Člen skupiny Intesa Sanpaolo - zapísaná v Registri bánk v Taliansku - výlučný akcionár Eurizon Capital SGR S.p.A.

Zdroj údajov: Eurizon Capital SGR S.p.A.
Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti a nemusí sa zopakovať. Investorom sa nemusí vrátiť ich investícia v pôvodnej výške, nakoľko cena podielového listu (ďalej aj ako „PL“) a výnos
z neho môžu rásť, ako aj klesať. Odkazy na cenné papiere uvedené v tomto dokumente sa nesmú považovať za odporúčanie na nákup alebo predaj predmetných cenných papierov. Tento podfond nemusí byť
povolený vo všetkých krajinách. Investorom sa odporúča zvážiť riziká spojené s použitím derivátových finančných nástrojov, a to v súvislosti s pokročilými postupmi uplatňovanými pri spravovaní tohto podfondu tak,
ako je uvedené v časti „Osobitné riziká“ predajného prospektu. Investori tohto podfondu nepožívajú žiadne záruky, pokiaľ ide o reálne dosahovanie vytýčených cieľov. Viac informácií možno získať prostredníctvom
určených kontaktných miest pre fondy Eurizon Capital S.A.
S investíciou do podielového fondu, vrátane podfondu (ďalej aj ako „fond“), je spojené aj riziko. S investíciou do podielového fondu, vrátane podfondu (ďalej aj ako „fond“), je spojené aj riziko. Výkonnosti fondov
sú uvedené v hrubom vyjadrení bez daní a po odpočítaní správcovských poplatkov. Ďalej platí, že tieto výkonnosti nezohľadňujú vstupné a výstupné poplatky, ktoré môžu znížiť hodnotu investície. Tento materiál
predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu. Predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov (KIID)  fondov Eurizon Capital S.A., s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v
slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB, a.s. (distribútora týchto fondov na Slovensku), na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vub.sk a/alebo www.vubam.sk; štatúty (management regulations) sú
zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel
cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty;
investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu; príslušné fondy môžu
investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy. Daňové zaobchádzanie spojené s tu uvedeným fondom závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môže v budúcnosti meniť (t.z. podielnik si
sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov).

Tento fond bol vytvorený v Luxembursku. Vo Švajčiarsku môže byť tento dokument poskytnutý výhradne kvalifikovaným investorom v zmysle článku 10 ods. 3, bod 3bis a 3ter CISA. Na území Švajčiarska je zástupcom ACOLIN Fund Services
AG,Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, zatiaľ čo platobným agentom je State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, 19 Beethovenstrasse, CH – 8027 Zurich. Vo vzťahu k podielovým listom distribuovaným v rámci
alebo z územia Švajčiarska sa miesto výkonu nachádza a jurisdikcia odvíja od sídla zástupcu. Údaje o výkonnosti neberú do úvahy poplatky a náklady spojené s vydaním a vyplatením podielových listov. Centralizačný agent vo Francúzsku:
State Street Banque S.A., Défense Plaza, 23 25 rue Delarivière-Lefoullon, F-92064 Paris La Défense Cedex. CNMV registrácia v Španielsku: Eurizon Fund n° 667, Epsilon Fund n° 815, Eurizon Manager Selection Fund n° 1550.

Morningstar Rating™
© 2020 Morningstar, Inc. Všetky práva vyhradené. Informácie uvedené v tomto dokumente: (1) sú vlastníctvom spoločnosti Morningstar alebo poskytovatelov jej obsahu; (2) sa nesmú kopírovať ani distribuovať a (3) nie sú zaručené z hľadiska
presnosti, úplnosti alebo včasnosti. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nie sú zodpovední za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia týchto informácií. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výsledkov v
budúcnosti.

Prehľad fondu
Právna subjektivita FCP/PKIPCP

Krajina založenia Luxembursko

Referenčná mena EUR

Spôsob vyplácania dividend Kumulovane

Ukazovateľ rizík a výnosov (SRRI) 3

Ocenenie Denne

Kód ISIN LU0114074718

Kód Bloomberg SPHIYIE LX

Rating S&P
Copyright 2020, Standard & Poor’s Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor’s Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P).
S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained
from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any
direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with
any use of Ratings. S&P’s ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for
investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

Správcovská spoločnosť Eurizon Capital S.A.

Kategória GLOBAL HIGH YIELD BOND - EUR HEDGED

Vstupný poplatok Max. 1.50%

Výstupný poplatok -

Priebežný poplatok 1.43%

Správcovské poplatky 1.20%

Poplatok za výkonnosť Poplatky za výnosnosť sa vypočítajú podľa metódy opísanej v prospekte podľa percenta účasti 20,00% z kladného rozdielu medzi všetkými
výnosmi, ktoré fond dosiahne nad najvyššou čistou hodnotou aktíva na podielový list dosiahnutou na konci piatich predchádzajúcich kalendárnych
rokov, počnúc od zaznamenaného na konci roka 2018 a ICE BofAML Global High Yield European Issuers ročne.

Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v kľúčových informáciách pre investorov (KIID).

Upozornenie

Kontaktné údaje

Zhrnutie investičného cieľa
 Čisté aktíva tohto podfondu budú investované najmä do vysoko výnosových dlhov a dlhových nástrojov vydaných súkromnými spoločnosťami z ľubovoľných krajín a denominovaných v ľubovoľnej mene, vrátane

nástrojov s nižšou kvalitou („špekulatívny stupeň“). Investície do nástrojov v inej mene ako euro budú vo všeobecnosti zabezpečované. Dodatočne môže mať podfond ktorékoľvek iné nástroje, ako napríklad, ale nie
iba, PKIPCP (až 10%), podmienené prevoditeľné dlhopisy (až 10%) a hotovosť, vrátane termínovaných vkladov v úverových inštitúciách.
Podfond môže použiť derivátové finančné nástroje zamerané na zaisťovanie rizík, zabezpečovanie dostatočnej správy portfólia a riadenia a/alebo investovania v súlade s investičnou politikou. Použitie derivátových
finančných nástrojov na investičné účely môže zvýšiť kolísanie čistej hodnoty aktív podfondu na podielový list smerom nahor alebo nadol.

 
Investori by si mali pred investovaním pozorne prečítať predajný prospekt a/alebo kľúčové informácie pre investorov a mali by dôsledne zvážiť investičné ciele, riziká, poplatky a výdavky. Najnovšie vydania
predajného prospektu, kľúčových informácií pre investorov, výročných a polročných správ sú k dispozícii bezplatne na webovej stránke správcovskej spoločnosti (www.eurizoncapital.lu) a v papierovej verzii u
miestneho zástupcu alebo platobného agenta.
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