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Typ fondu:  zmiešané fondy Odporúčaný investičný horizont: 4 roky a 8 mes.

EUR Hodnota majetku fondu:

Deň uvedenia:  17.5.2018

Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach 

Eurizon SK a Bloomberg.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKTÍV

VÚB AM Rezervný fond fond 15,50%

iShares Stoxx Europe 600 fond 12,45%

Eurizon EF Treasury EUR T1-Z fond 10,79%

Eurizon Azioni Strat Flessibile Z fond 8,93%

Epsilon Fund Q Flexible I fond 8,81%

Eurizon Fund Bond Flexible Z fond 7,46%

Eurizon Opportunita Obbligazioni Flessibile fond 7,45%

Eurizon Fund Global Bond Z fond 5,07%

VÚB AM Stredoeurópsky dlhopisový fond fond 5,05%

IShares Core Emerging Markets fond 2,37%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU VÝKONNOSŤ

Volatilita: 7,10% Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

Sharpe ratio -0,18 EUR 1,27% -5,81% -2,57% -1,73% -3,43%
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Eurizon Asset Management Slovakia, správ.spol., a.s., Mlynské Nivy 1, 820 04, Bratislava 24
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Kontakt: 0850 123 000, www.eurizoncapital.com/sk

EDÍCIA 2018

TOP 10 PODIEL

ROZLOŽENIE AKTÍV PODĽA TRIED INVESTÍCIÍ

Referenčná mena: 

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

33 162 732 EUR

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

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

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 je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov akciového,
dlhopisového alebo zmiešaného 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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 Náznaky postupného otvárania ekonomík v Európe vďaka zlepšovaniu situácie s koronavírusom
spolu so zavádzaním ďalších podporných opatrení v monetárnej a fiškálnej oblasti boli hlavnými

dôvodmi za narastajúcim optimizmom na finančných trhoch v sledovanom období. Na trhu
štátnych dlhopisov v Eurozóne sa to prejavilo nárastom výnosu najbezpečnejších nemeckých
bondov (ceny poklesli). Naopak ceny vládnych dlhopisov periférie Eurozóny rástli vďaka
európskym fiškálnym stimulom.

 Celkový sentiment na finančných trhoch sa podpísal pod pokles výnosových prirážok
korporátnych emisií, pričom sa darilo predovšetkým emisiám s ratingom mimo investičného

pásma, v kladnom teritóriu však skončili aj dlhopisy s investičným ratingom. Prudký pokles
výnosových prirážok emisií tranzitívnych krajín bol popri relatívne stabilných výnosoch
benchmarkových amerických vládnych dlhopisov kľúčovým faktorom rastu cien dlhových
nástrojov emerging markets.

 V priebehu mája sa i naďalej darilo americkým akciovým titulom, ktoré opäť čiastočne
korigovali veľké marcové prepady, v kladnom teritóriu skončili v reakcii na nový stimulačný
balíček Európskej komisie aj európske spoločnosti.

https://www.eurizonslovakia.com/fond/24-edicia-2018
https://www.bloomberg.com/quote/VUBAE18:SK

