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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 19,11%

VÚB AM Rezervný fond fond 5,37%

iShares Euro High Yield Corporate Bond fond 5,37%

iShares Euro Gov Bond 3-5y fond 5,04%

Eurizon EF Bond EUR Medium Term LTE Z fond 4,15%

Eurizon Azioni Strat Flessibile Z fond 3,19%

Euro BOBL Future Sep20 futures -2,93%

Eurizon Fund Bond High Yield Z fond 2,29%

EUR Slovakia 0% (spl. 13.11.2023) dlhopis 1,83%

EUR HZL CSOB 0.5% (spl. 28.06.2022) dlhopis 1,47%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU VÝKONNOSŤ

Durácia dlhových CP: 2,36 Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

Vážený výnos dlhových CP: 0,49% EUR 0,58% -1,22% -0,88% -0,10% 13,50%

Podiel akciovej zložky: 5,13%

Volatilita: 3,00%

Sharpe ratio: -0,11

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

137 505 233 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.

 Jeden z najhorších kvartálov (1Q/2020) na akciových trhoch od veľkej hospodárskej krízy minulého storočia
aktuálne strieda jeden z najlepších kvartálov. Napríklad technologické akcie merané indexom Nasdaq si od

svojho dna v polovici marca pripísali ku koncu júna takmer +47%! Ak sa pozrieme na vývoj v mesiaci Jún, ten
by sme tiež mohli charakterizovať ako pozitívny pre rizikové aktíva na finančných trhoch. Investori aj napriek
rizikám druhej vlny koronavírusu veria v obrovskú silu fiškálnych a monetárnych stimulov, ako aj vývoj vakcíny a
postupné otváranie ekonomík. Rástli všetky hlavné akciové trhy a po dlhšom čase sa najviac darilo akciám
emerging markets na čele s Čínou. V pluse skončili korporátne dlhopisy a dlhopisy periférnych krajín Eurozóny,

kde rast podporovalo najmä pokračujúce zužovanie spreadov. Komoditné trhy posiľovali v tandeme s akciami a
s disciplínou v rámci OPEC+.

 Americké akcie medzimesačne vzrástli o 1,99%, európske 3,06%, japonský NIKKEI pridal 1,88% a akcie

emerging regiónu vzrástli až o 6,96%. USD oslabil nad úroveň 1,123. Ropa Brent pokračovala v raste o 16,5%
na úroveň 41,15 USD za barel. Zlato vďaka nízkym sadzbám, ktoré pravdepodobne pretrvajú dlhšiu dobu, a
rizikám z druhej vlny koronavírusu vrástlo a skončilo pri hladine 1781 USD za trójsku uncu.

 Bezpečné výnosy 10 ročných amerických štátnych dlhopisov stagnovali na 0,66%, aj v prípade nemeckých na
-0,46%, pričom zúženie spreadu sa pri talianskych výnosoch podpísalo pod pokles o -22bp na 1,26%.
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Termínované vklady, 
hotovosť, fondy 

krátkodobých investícií 
a nástroje peňažného 

trhu
31,59%

Dlhopisy a 
dlhopisové fondy

63,28%
Akciové investície

5,13%

6,02%
7,56%

1,51%
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27,04%
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https://www.eurizonslovakia.com/fond/9-konzervativne-portfolio
https://www.bloomberg.com/quote/VUBAKOP:SK

