
Typ fondu:

Referenčná mena:*

Deň uvedenia:

Odporúčaný investičný horizont:

Hodnota majetku fondu:

* tým však nie je dotknutá skutočnosť, že hodnota podielu je vyjadrená v mene EUR

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

TOP 10

MFS Meridian Emerging Markets Debt Fund S dlh. investície 10,40% Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

Eurizon EF Bond Emerging Markets Z dlh. investície 8,46%  USD -1,99% 3,32% 7,22% -1,10% 193,59%

iShare MSCI East EUR 10/40 akciové investície 7,87%  EUR-real -0,37% 4,25% 11,45% 5,00% 138,74%

Pictet Global Emerging Debt dlh. investície 7,73%  EUR-konv* -0,37% 4,25% 11,45% 5,00% 65,83%

Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF akciové investície 7,34% * prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK

iShares JPM Emerging Markets Bond $ dlh. investície 5,38%

Vontobel EM Debt G EUR dlh. investície 4,99%

Eurizon EF EQ Emerging Markets LTE Z akciové investície 3,97% Podiel akciovej zložky: 48,55%

DBX MSCI Russia akciové investície 3,61% Volatilita: 8,78%

IShares Core EM Ucits ET akciové investície 3,58% Sharpe ratio: 1,54

FRN - dlhopis s pohyblivým kupónom

PODIEL VÝKONNOSŤ*

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ PODĽA TRIED AKTÍV KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKTÍV VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V USD*

Nižšie riziko                                                                             Vyššie riziko

VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND
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

USD

5.11.2001

 min. 5 rokov

95 265 869 EUR

*Zohľadňuje historicky vyplácané dividendy
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.

Fond investuje do dlhových cenných papierov a akcií na rozvíjajúcich sa

trhoch. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré
prinášajú nadpriemerný výnos alebo majú vysoký potenciál rastu ceny.

Cieľom fondu je dosiahnuť v dlhodobom horizonte vysoké zhodnotenie
investícií v USD pri vysokom riziku.
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 Prepuknutie koronavírusu v Číne a jeho šírenie bolo v priebehu úvodného
mesiaca roka hlavným faktorom negatívneho sentimentu na trhoch
tranzitívnych krajín.

 V latinskoamerickom regióne sa však negatívnemu trendu úspešne vyhli
mexické akcie, na druhej strane v Ázii strácali prakticky všetky relevantné
lokálne trhy na čele s Čínou a Taiwanom.

 Ani kombinácia negatívnej nálady a poklesu cien ropy neviedla v uplynulom
mesiaci k väčšiemu výpredaju na ruskom akciovom trhu, keď si ruské
akciové indexy pripísali len nepatrné straty.

 Naopak región Strednej a Východnej Európy skončil pod tlakom globálneho
diania hlboko v červených číslach, výnimku tvorili turecké akcie, ktoré
vplyvom lokálnych faktorov pokračovali v rastovom trende.

 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.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU
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http://www.vubam.sk/fond/7-vyvazeny-rastovy-fond
http://www.bloomberg.com/quote/VUBAVRF:SK

