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Typ fondu:  zmiešané fondy Odporúčaný investičný horizont:

EUR Hodnota majetku fondu:

Deň uvedenia:  9.2.2006

Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach 

Eurizon SK a Bloomberg.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV PODĽA RATINGU TOP 10

iShares Corp Bond 1-5 yr fond 19,20%

iShares Euro High Yield Corporate Bond fond 5,49%

VÚB AM Rezervný fond fond 5,33%

iShares Euro Gov Bond 3-5y fond 4,99%

Eurizon EF Bond EUR Medium Term LTE Z fond 4,10%

Eurizon Azioni Strat Flessibile Z fond 3,85%

Eurizon Fund Bond High Yield Z fond 2,21%

Euro BOBL Futures Jun20 futures -1,96%

EUR Slovakia 0% (spl. 13.11.2023) dlhopis 1,81%

EUR HZL CSOB 0.5% (spl. 28.06.2022) dlhopis 1,46%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU VÝKONNOSŤ

Durácia dlhových CP: 2,40 Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

Vážený výnos dlhových CP: 0,71% EUR 1,51% -2,27% -1,95% -1,12% 12,10%

Podiel akciovej zložky: 5,27%

Volatilita: 2,91%

Sharpe ratio: -0,41

DISCLAIMER

KONTAKT

Eurizon Asset Management Slovakia, správ.spol., a.s., Mlynské Nivy 1, 820 04, Bratislava 24

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 2416/B, IČO: 35 786 272

Kontakt: 0850 123 000, www.eurizoncapital.com/sk

otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia správ. spol., a. s.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

Referenčná mena: 

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

138 409 608 EUR

KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO

min. 2 roky

PODIEL

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ 

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
Eurizon SK, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti Eurizon SK a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.eurizoncapital.com/sk. Investor má možnosť oboznámiť sa so
všetkými dokumentmi uvedenými v tomto odseku. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov Eurizon SK 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 Eurizon SK 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 investuje do konzervatívnych dlhových cenných papierov, podielových listov otvorených
podielových fondov, nástrojov peňažného trhu, finančných derivátov a akcií, pričom akciová

zložka fondu nemôže prekročiť 10 % celkovej hodnoty portfólia. Cieľom fondu je dosiahnuť vyšší
výnos v EUR, než poskytujú bežné účty a termínované vklady.

 V apríli sa postupné kulminovanie pandémie nového koronavírusu v rôznych častiach sveta a optimizmus
z postupného otvárania ekonomík podpísali pod optimistickejšiu náladu na finančných trhoch. Medzimesačne

vzrástli ceny akcií, štátnych ako aj korporátnych dlhopisov, pri ktorých sa spready mierne zúžili. Za zníženie
volatility na trhu vďačíme aj veľkým vládnym fiškálnym stimulom a záväzkom centrálnych bánk držať sadzby pri
nule dlhú dobu a vlievať na finančné trhy takmer neobmedzenú likviditu. Komoditné trhy prežili veľmi volatilný
mesiac, pričom najdivokejšiu jazdu mala za sebou americká ropa WTI kde sa májový kontrakt dostal prvý krát
do negatívneho teritória a obchodoval sa až za -40 USD za barel. Na trhu chýbal akýkoľvek záujem o ropu pre

hrozivo rastúce zásoby. Mierna stabilizácia trhu prišla vďaka obrovským škrtom produkcie krajín OPEC+.

 Najlepšie sa medzimesačne darilo americkým akciám, ktoré si pripísali 12,82%, európske 6,5%, japonský
NIKKEI pridal 6,75% a akcie emerging regiónu 9,0%. USD sa pohybuje okolo 1,10 a mesiac ukončil na úrovni
1,0937. Ropa Brent vzrástla aj z dôvodu prerolovania kontraktu o 11% na úroveň 25,27 USD za barel. Zlato
vďaka nízkym sadzbám vrástlo a skončilo pri hladine 1688 USD za trójsku uncu.

 Bezpečné výnosy 10 ročných amerických štátnych dlhopisov klesli o -3bp na 0,64%, nemecké o -12bp na
-0,59% a talianske výnosy vzrástli o 24bp na 1,76%. Spread sa ďalej mierne rozšíril kvôli obavám o fiškálne
hospodárenie krajiny v dôsledku pandémie.
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https://www.eurizonslovakia.com/fond/9-konzervativne-portfolio
https://www.bloomberg.com/quote/VUBAKOP:SK

