
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 10

iShares MSCI World EUR H fond 12,83% Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

iShares Euro Gov Bond 3-5y fond 9,74% EUR -4,39% -0,80% 0,46% -0,41% 24,89%

VÚB AM Rezervný fond fond 5,59%

Xtrackers MSCI World Swap ETF fond 5,56%

S&P500 EMINI Future Mar20 futures 5,30%

iShares MSCI North America fond 3,55% Durácia dlhových CP: 2,66

Lyxor ETF S&P 500 Hedged Eur fond 3,30% Vážený výnos dlhových CP: -0,03%

IShares Core EM Ucits ET fond 2,52% 51,34%

iShares Stoxx Europe 600 fond 2,48% Volatilita: 5,44%

S&P500 EMINI FUT Jun20 futures 2,38% 0,16

FRN - dlhopis s pohyblivým kupónom

Podiel akciovej zložky:

VÝKONNOSŤ

Sharpe ratio:

PODIEL

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

zmiešané fondy

EUR

9.2.2006

 min. 5 rokov

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV PODĽA RATINGU VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR

Nižšie riziko                                                                         Vyššie riziko

VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO
otvorený podielový fond VÚB Asset Management správ. spol., a. s.

MESAČNÁ SPRÁVA K 28.2.2020

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

303 595 116 EUR

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.

Fond investuje do konzervatívnych dlhových cenných papierov, podielových

listov otvorených podielových fondov, nástrojov peňažného trhu, finančných
derivátov a akcií, pričom akciová zložka fondu môže dosiahnuť max. 70 %

celkovej hodnoty portfólia. Cieľom fondu je investíciami na svetových
kapitálových trhoch dosiahnuť v dlhodobom horizonte a pri primeranom
riziku vysokú úroveň príjmov z kapitálového zhodnotenia

v EUR.
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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.

 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. Zlato ako bezpečný prístav najprv vyletelo na
1690, avšak následne opäť kleslo na úroveň 1586 USD za trójsku uncu.

 Bezpečné výnosy 10 ročných amerických štátnych dlhopisov poklesli
o 36bp na 1,15%, nemeckých 17bp na úroveň -0,61% a talianske výnosy
vzrástli kvôli rozšíreniu spreadu o 17bp na 1,10%.

Zdroj: Interný rating

http://www.vubam.sk/fond/10-dynamicke-portfolio
http://www.bloomberg.com/quote/VUBADOP:SK

