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Typ fondu: Odporúčaný investičný horizont:

USD Hodnota majetku fondu:

Deň uvedenia:

* tým však nie je dotknutá skutočnosť, že hodnota podielu je vyjadrená v mene EUR

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach 

Eurizon SK a Bloomberg.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V USD*

TOP 10

MFS Meridian Emerging Markets Debt dlh. investície 9,87%

Xtrackers MSCI Emerging Markets akciové 

investície

7,69%

Pictet Global Emerging Debt dlh. investície 7,44%

Eurizon EF Bond Emerging Markets Z dlh. investície 7,32%

iShares MSCI Eastern Europe akciové 

investície

7,30%

iShares JPM Emerging Markets Bond $ dlh. investície 4,99%

Eurizon EF EQ Emerging Markets LTE Z akciové 

investície

4,80%

Vontobel EM Debt G EUR dlh. investície 4,52%

Lyxor MSCI Russia akciové 

investície

3,87%

IShares Core Emerging Markets akciové 

investície

3,53%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU VÝKONNOSŤ*

Podiel akciovej zložky: 0,49 Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

Volatilita: 16,63% USD 4,60% -4,87% -1,71% 1,18% 179,30%

Sharpe ratio: -0,29 EUR-real -1,14% -11,26% -7,49% 0,70% 111,86%

EUR-konv* -1,14% -11,26% -7,49% 0,70% 47,16%

* prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK

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

VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKTÍV PODIEL

zmiešané fondy min. 5 rokov

Referenčná mena:*
93 466 519 EUR

5.11.2001

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

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

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

*Zohľadňuje historicky vyplácané dividendy
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 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
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Fond investuje do dlhových cenných papierov a akcií na rozvíjajúcich sa trhoch. Investície
fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos

alebo majú vysoký potenciál rastu ceny. Cieľom fondu je dosiahnuť v dlhodobom horizonte
vysoké zhodnotenie investícií v USD pri vysokom riziku.

 Trend globálneho uvoľnovania monetárnych politík kľúčovými centrálnymi bankami sa
v priebehu mesiaca júl podpísal pod ďalší nárast cien aktív na finančných trhoch

tranzitívnych krajín.

 V Latinskej Amerike sa v priebehu uplynulého mesiaca naďalej darilo najmä Brazílii, kým
mexické tituly strácali. V ázijskom regióne dominovali technologicky orientované trhy

Taiwanu a Kórey.

 Rast cien komodít posunul do kladného teritória aj ruské akciové indexy, keď ich nahor
viedli producenti drahých kovov.

 Región Strednej a Východnej Európy reflektoval pokles na ostatných európskych
akciových trhoch, v lokálnych menách tak akcie skončili v červených číslach. Korekcia
postihla aj turecké tituly, kde navyše prišlo aj k oslabeniu domácej meny.

 Kombinácia poklesu výnosov benchmarkových amerických vládnych dlhopisov a
výnosových prirážok emisií tranzitívnych krajín posunula ceny dlhopisových inštrumentov
vo fonde nahor.
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https://www.eurizonslovakia.com/fond/7-vyvazeny-rastovy-fond
https://www.bloomberg.com/quote/VUBAVRF:SK

