
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

Eurizon Azioni Strat Flessibile Z fond 17,79% Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I fond 14,16% EUR -0,26% 1,73% 4,56% -0,02% 1,82%

Epsilon Fund Euro Bond I fond 10,29%

Epsilon Fund Q Flexible I fond 9,90%

MG Lux Income Allocation Fund CI fond 6,18% Volatilita: 3,02%

iShares MSCI Europe Value Factor fond 5,75%

iShares Corp Bond 1-5 yr fond 5,16%

Eurizon Fund Bond Flexible Z fond 5,16%

Eurizon Fund Bond High Yield Z fond 5,16%

BlackRock GF Global Multi-Asset IF I2 fond 5,08%

PODIEL VÝKONNOSŤ

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKTÍV VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR

ROZLOŽENIE TRIED AKTÍV KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

Nižšie riziko                                                                          Vyššie riziko

VÚB AM MAGNIFICA EDÍCIA III
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

13.4.2017

   3 roky a 10 mes.

66 880 925 EUR

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.

Flexibilné 

dlhopisové 
stratégie; 

46,05%
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Ázia Európa Latinská
Amerika

Severná
Amerika

Iné

 Nový rok začal v pozitívnej nálade na trhoch vďaka podpisu Fázy 1 obchodnej
dohody medzi USA a Čínou, dobrému štartu výsledkovej sezóny a
expanzívnemu nastaveniu politiky centrálnych bánk. Americké a konečne aj
európske akcie prepisovali nové historické maximá. V druhej polovici mesiaca
sa finančné trhy dostali pod vplyv obáv týkajúcich sa šírenia nového
koronavírusu z Číny a jeho potenciálneho negatívneho dopadu na svetový
hospodársky vývoj. Následne začal výpredaj a pokles všetkých rizikových
aktív, najmä v ázijskom regióne.

 Americké akcie medzimesačne mierne poklesli o -0,04%, európske
o -1,18%, japonský NIKKEI o -1,91% a výraznejší pokles akcií emerging
regiónu činil -4,69%. USD posilnil pod úroveň 1,11. Ropa Brent z obáv pred
nižším dopytom najmä z Číny klesla o takmer 12% k cene 58 USD za barel.
Zlato ako bezpečný prístav pri zvýšených geopolitických rizikách posilnilo
o takmer 5% na úroveň 1589 USD za trójsku uncu.

 Bezpečné výnosy 10 ročných amerických štátnych dlhopisov poklesli až
o 41bp na 1,51%, nemeckých 25bp na úroveň -0,44% a talianske výnosy
poklesli aj vďaka zúženiu spreadu o 48bp na 0,93%.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov
akciového a dlhopisového typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo
fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe
aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch. Podiel investícií
zameraných na akciové trhy nemôže prekročiť 55% hodnoty majetku podielového
fondu.
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http://www.vubam.sk/fond/22-magnifica-edicia-iii

