
Typ fondu:

Referenčná mena:

Deň uvedenia:

Odporúčaný investičný horizont:

Hodnota majetku fondu:

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

TOP INVESTÍCIE FONDU

Xtrackers MSCI World UCITS fond 17,62% Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

Amundi MSCI Index World DR fond 16,22% EUR -6,45% - - - 0,76%

Lyxor Core MSCI World fond 15,09%

SPDR MSCI World fond 14,64%

MSCI World Index Futures Mar20 futures -9,00% Volatilita: 8,29%

IShares MSCI World UCITS fond 8,04%

Lyxor ETF World UCITS fond 5,66%

Amundi MSCI World fond 4,23%

VÚB AM AKCIOVÉ PORTFÓLIO
otvorený podielový fond VÚB Asset Management správ. spol., a. s.
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

akciové fondy

EUR

11.7.2019

min. 7 rokov

26 624 728 EUR

Nižšie riziko                                                                              Vyššie riziko

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ PODĽA TRIED AKTÍV 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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DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU

Fond je orientovaný na investície najmä do verejne obchodovaných fondov

(ETF) zameraných na vyspelé akciové trhy. Zvyšná časť portfólia bude
zainvestovaná na peňažnom, prípadne krátkodobom dlhopisovom trhu. Akciová

zložka majetku vo fonde sa bude pohybovať v intervale od 70% do 110%, v
závislosti od cieľovej a historickej volatility vyspelých akciových trhov.
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 Akciové trhy do polovice februára ignorovali šíriaci sa koronavírus v Číne ako
aj varovanie v podobe klesajúcich výnosov štátnych dlhopisov a vystúpali na
nové historické maximá. Akcioví investori pravdepodobne predpokladali, že sa
vírus podarí udržať pod kontrolou.

 Výrazný obrat nastal po rozšírení vírusu mimo Čínu v Kórei, Iráne a
v Taliansku. Na trhoch nastal strach z výrazného spomalenia celosvetovej
ekonomiky a prudký výpredaj rizikových aktív. Padali ceny akcií, korporátnych
dlhopisov, aktív rozvíjajúcich sa trhov, ako aj komodít. Na opačnej strane
profitovali bezpečné štátne dlhopisy. V portfóliu sme výrazne znížili akciovú
zložku po výraznom náraste volatility.

 Americké akcie medzimesačne padli o -8,23%, európske o -8,34%, japonský
NIKKEI o -8,89% a pokles akcií emerging regiónu činil -5,35%. USD najprv
posilnil k 1,08 avšak mesiac končil nad úrovňou 1,10. Ropa Brent z obáv pred
nižším celosvetovým dopytom klesla o viac ako 13% na cenu 50,5 USD za
barel.

https://www.vubam.sk/fond/34-akciove-portfolio
https://www.bloomberg.com/quote/VUBAAPO:SK

