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Typ fondu:  zmiešané fondy Odporúčaný investičný horizont: min. 3,5 roka

EUR Hodnota majetku fondu:

Deň uvedenia:  12.9.2016

Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

Eurizon SK

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKTÍV

Eurizon Fund Bond Flexible Z fond 8,51%

Eurizon Fund Conservative Allocation Z fond 8,21%

Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I fond 7,69%

Eurizon EF Absolute Attivo fond 6,83%

Eurizon Fund Absolute High Yield fond 6,82%

EF Bond Corp EUR Short Term C Z LTE fond 6,78%

VÚB AM Rezervný fond fond 6,69%

Eurizon Fund Global Bond Z fond 5,89%

Eurizon Fund Active Allocation fond 4,35%

Eurizon Fund Dynamic Asset Allocation Z fond 4,33%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU VÝKONNOSŤ

Volatilita: 4,67% Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

EUR 0,75% 0,34% 0,75% -0,10% -2,52%

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

29 781 840 EUR

MAGNIFICA EDÍCIA II

TOP 10 PODIEL

ROZLOŽENIE TYPU 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.

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. Podiel investícií zameraných na akciové trhy nemôže prekročiť 40% hodnoty
majetku podielového fondu. Investičná stratégií je primárne riadená na základe investičných
odporúčaní od spoločnosti poradcu Eurizon Capital SGR S.p.A., Miláno, Taliansko.
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 ECB v júni nezmenila nastavenie kľúčových úrokových sadzieb, avšak indikovala rozšírenie
Pandemického núdzového programu na nákup aktív o ďalších 600 miliárd Eur na celkový objem 1350

miliárd spolu s predĺžením jeho trvania až do júna budúceho roku prípadne dlhšie.

 Výnosová krivka bezpečných európskych dlhopisov sa počas uplynulého mesiaca posunula mierne
nadol na krátkych a stredných splatnostiach, kým dlhá strana ostala relatívne stabilná. Vlna

dodatočných kvantitatívnych stimulov ECB však posunula citeľne nadol výnosy periférnych krajín a
viedla v priebehu júna k posilneniu dopytu po európskych korporátnych emisiách, pričom sa
rovnomerne darilo titulom s investičným ratingom a aj s ratingom mimo investičného pásma. Výnosové
prirážky dlhopisov emerging markets klesali v prostredí stabilných výnosov benchmarkových
amerických vládnych dlhopisov.

 Americké akciové trhy boli v predmetnom období vedené nahor najmä sektorom technológií, kým rastu
cien európskych akcií pomohlo najmä navýšenie kvantitatívnych stimulov ECB ako aj vývoj
epidemiologickej situácie.

 Po slabších výsledkoch v predošlom mesiaci sa počas júna darilo aj akciovým titulom emerging markets
na čele s Čínou.

https://www.eurizonslovakia.com/fond/21-magnifica-edicia-ii

