
Typ fondu:

Referenčná mena:

Deň uvedenia:

Odporúčaný investičný horizont:

Hodnota majetku fondu:

  Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach VUB AM a Bloomberg

TOP INVESTÍCIE FONDU

BGF Euro Short Duration Bond Fund fond 6,94% Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

Carmignac Portfolio Securite fond 6,91% EUR -2,48% -1,06% 1,90% -0,91% -2,21%

Epsilon Emerging Bond TR Enhanced I fond 6,87%

Jupiter JGF Dynamic Bond I fond 5,05%

DWS Invest ESG EUR BND short fond 5,04% Volatilita: 3,44%

Pimco Global Bond - Currency Exp fond 5,01% 0,68

Eurizon Fund Conservative Allocation Z fond 4,81%

BlackRock GF Global Multi-Asset IF I2 fond 4,78%

JPM - Global Income Fund I2 fond 4,73%

Fidelity World YVMF fond 4,31%

Nižšie riziko                                                                          Vyššie riziko

VÚB AM EDÍCIA SVET
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

zmiešané fondy

EUR

28.9.2017

   3 roky a 5 mes.

64 874 711 EUR

ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
ň

ROZLOŽENIE AKTÍV PODĽA SPRÁVCOV VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR

PODIEL VÝKONNOSŤ

Sharpe ratio

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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 Postupné širenie koronavírusu mimo ázjiského kontinentu viedlo v druhej
polovici februára ku korekcii na globálnom finančnom trhu, keď investori
podlahli obavám týkajúcim sa dopadu choroby na rast svetového
hospodárstva.

 Po pokračujúcom náraste v úvode mesiaca sa trend na trhu amerických akcií
obrátil a indexy sa po prudkom výpredaji posunuli hlboko do červených
čísiel, rovnako v mínuse skončili aj európske tituly a emerging markets.

 Nárast volatility na finačných trhoch viedol investorov k presunu prostriedkov
do bezpečných štátnych dlhopisov, výnosová krivka v eurozóne sa tak
posunula opäť nadol.

 Fond počas februára navýšil váhu flexibilných multi-asset stratégií, kým váha
flexibilných dlhopisových nástrojov poklesla.

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.
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http://www.vubam.sk/fond/23-edicia-svet
https://www.bloomberg.com/quote/VUBAESV:SK

