
Referenčná mena:

Deň uvedenia:

Odporúčaný investičný horizont:

Hodnota majetku fondu:

Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na  stránkach   VÚB AM   a Bloomberg.

TOP 10

EUR BTPS 4.75% (spl. 01.09.2021) dlhopis 4,49% Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

EUR ISP FRN (spl. 19.04.2022) dlhopis 1,69% EUR 0,03% -0,01% 0,38% -0,01% 11,10%

EUR BTPS 4%  (spl. 01.09.2020) dlhopis 1,29%

EUR CCTS FRN (spl. 15.06.2022) dlhopis 1,24%

EUR HZL SLSLP FRN (spl. 19.11.2020) dlhopis 1,24%

EUR MFinance 1.398% (spl. 26.09.2020) dlhopis 1,13%

EUR PSA Banque FRN (spl. 10.10.2022) dlhopis 1,07% 0,38

EUR ISP FRN (spl. 15.06.2020) dlhopis 1,00% -0,02%

EUR Bank of America FRN % (spl. 04.05.2023) dlhopis 0,94% 0,31%

EUR Banco Bilbao FRN (spl. 12.04.2022) dlhopis 0,94%

FRN - dlhopis s pohyblivým kupónom
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KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRAROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ

 Nižšie riziko                                                                              Vyššie riziko

Vážený výnos portfólia fondu:

Typ fondu:                                                         fondy krátkodobých investícií

VÝKONNOSŤ

Durácia fondu:

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV PODĽA RATINGU VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR

159 604 266 EUR

EUR

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

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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Fond je orientovaný na investície do konzervatívnych dlhových cenných

papierov s krátkou platnosťou a do nástrojov peňažného trhu denominovaných
v eurách. Z hľadiska emitenta ide najmä o štátne dlhopisy a dlhopisy bonitných

bánk. V majetku fondu sa môžu nachádzať aj finančné deriváty. Cieľom fondu
je maximalizovať výkonnosť v referenčnej mene pri nízkom investičnom riziku
v stanovenom investičnom horizonte. Fond je vhodný pre investora, ktorý

uprednostňuje konzervatívnu investičnú stratégiu vyznačujúcu sa nízkou
volatilitou.

 Sadzby na peňažnom trhu v Eurozóne zaznamenali počas januára mierny
pokles, 9-mesačný Euribor poklesol o cca 1,4 bps na úroveň -0,34%.

 Podľa očakávaní ECB na januárovom stretnutí nezmenila nastavenie
základných úrokových mier, pričom stále platí, že nemennosť sadzieb bude
pokračovať kým sa výhľad inflácie zreteľne nepriblíži k cieľu ECB.

 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. Výnosová krivka nemeckých bundov poklesla
najmä na stredných a dlhších splatnostiach.

 V uvedenom prostredí 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.

Zdroj: Interný rating

http://www.vubam.sk/fond/12-rezervny-fond
http://www.bloomberg.com/quote/VUBAPPF:SK

