
Typ fondu:

Referenčná mena:

Deň uvedenia:

Odporúčaný investičný horizont:

Hodnota majetku fondu:

  Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach  VÚB AM  

TOP INVESTÍCIE FONDU

Epsilon Fund - Absolute Q-Multistrategy fond 16,29% Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

Epsilon Fund Euro Q Equity I fond 10,11% EUR -0,21% 0,28% 0,40% -2,50% -3,05%

EURO STOXX 50 Futures Mar20 futures -9,19%

Eurizon GLB Total Return IE fond 9,17%

Eurizon EF Absolute Attivo fond 8,28% Volatilita: 2,10%

EIS Tactical Global Risk Control I fond 7,02%

Eurizon Fund Bond Flexible Z fond 6,92%

Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I fond 6,86%

Epsilon Fund Q Flexible I fond 6,02%

EIS Eurozone Asym Strategy I fond 5,96%

Nižšie riziko                                                                          Vyššie riziko

VÚB AM MAGNIFICA EDÍCIA II
otvorený podielový fond VÚB Asset Management správ. spol., a. s.

MESAČNÁ SPRÁVA K 31.1.2020

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

zmiešané fondy

EUR

12.9.2016

 min. 3,5 roka

45 063 483 EUR

ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKTÍV VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR

PODIEL VÝKONNOSŤ

S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Štatúty, predajné
prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov VÚB AM, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM

a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vubam.sk. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentmi uvedenými v tomto odseku. V súlade so
schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých

fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so
schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Tento materiál predstavuje reklamný dokument.
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 Obavy zo šíriaceho sa vírusu z Číny a s tým súvisiaceho možného
globálneho hospodárskeho spomalenia spolu s pretrvávajúcou uvoľnenou
monetárnou politikou ECB pôsobili na zvýšený dopyt po bezpečných
dlhopisových investíciách. Zároveň došlo k zúženiu rizikových prirážok
štátnych dlhopisov periférie Eurozóny.

 Klesajúci trend výnosov sa prejavil aj v segmente korporátnych dlhopisov
s investičným ratingom, ktoré si pripísali slušné prírastky, kým ceny emisií
s ratingom mimo investičného pásma stagnovali.

 Napriek určitému nárastu výnosových prirážok sa ceny dlhopisových
inštrumentov tranzitívnych krajín v priebehu mesiaca posunuli nahor, keď
primárne reflektovali pokles výnosov benchmarkových amerických vládnych
titulov.

 Americké akciové trhy sa napriek stúpajúcej neistote väčšiemu poklesu
vyhli, keď im pomohli dobré korporátne výsledky ako aj čiastočná obchodná
dohoda s Čínou, na druhej strane európske a EM tituly ukončili mesiac jasne
v mínuse.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov zameraných na
akciové, dlhopisové, peňažné a zmiešané aktíva i absolute return fondy. Investície
sa realizujú prostredníctvom viacerých investičných stratégií, ktoré majú za cieľ
dosiahnuť pozitívny rozdiel medzi vývojom týchto vybraných aktív a ich
referenčných trhov, pričom tieto stratégie sú nízko korelované s vývojom
refernčných trhov i navzájom medzi sebou. Implementácia niektorých investičných
stratégií je riadená na základe investičných odporúčaní od spoločnosti poradcu
Epsilon Associati SGR S.p.A., Miláno, Taliansko.
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