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Typ fondu:  zmiešané fondy Odporúčaný investičný horizont:

EUR Hodnota majetku fondu:

Deň uvedenia:  1.11.2015

Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach 

Eurizon SK a Bloomberg.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOVEJ ZLOŽKY PORTFÓLIA TOP 10

Eurizon Fund bond USD LTE ZH fond 9,31%

VÚB AM Rezervný fond fond 8,30%

Eurizon Emerging Local Market Debt fond 6,37%

EIS Insurance Unit Bond Strategy 6 fond 6,37%

EIS Insurance Unit Bond Strategy 1 fond 6,37%

EIS Insurance Unit Bond Strategy 2 fond 6,37%

Eurizon Fund Absolute Green Bonds Z fond 5,33%

iShares S&P 500 Monthly EUR fond 5,07%

Eurizon Fund Bond Corporate Eur Z fond 4,46%

VÚB AM Stredoeurópsky dlhopisový fond fond 4,37%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU VÝKONNOSŤ

Volatilita: 4,68% Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

Sharpe ratio 0,15 EUR 0,09% -0,24% 0,24% 2,15% 3,30%

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

177 502 487 EUR

FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND

min. 4 roky

PODIEL

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ PODĽA TRIED AKTÍV 

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,
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. Podiel investícií zameraných na akciové trhy nemôže prekročiť 20%
hodnoty majetku podielového fondu.

 HDP Eurozóny ukázalo podľa predbežného odhadu medziročný pokles o 14,7% za druhý kvartál roka,
augustová medziročná inflácia bola na úrovni -0,2%. Najbližšie bude opäť v pozornosti investorov zasadnutie

ECB v septembri a jej reakcia na posledný makroekonomický vývoj.

 Výnosová krivka bezpečných európskych dlhopisov sa počas augusta postupne posúvala nahor pod tlakom

ponuky nových emisií nevyhnutných na financovanie rastúcich deficitov európskych krajín. V prípade kriviek
štátnych dlhopisov periférie Eurozóny došlo počas sledovaného obdobia k miernemu zostrmeniu.

 Napriek globálnemu nárastu výnosov štátnych dlhopisov sa korporátnym titulom Eurozóny podarilo ukončiť
august v pluse, keď celkovo optimistická nálada viedla k ďalšiemu poklesu výnosových prirážok, čo sa
primárne prejavilo v segmente nástrojov s ratingom mimo investičného pásma.

 Dlhopisy tranzitívnych krajín zaznamenali relatívnu stabilitu vývoja ich cien v auguste.

 Akciové indexy v USA vedené technologickým sektorom sa posunuli na nové maximum, v pluse skončili aj
európske tituly, ich nárast však bol čiastočne limitovaný rastom nových prípadov koronavírusu ako aj inou
sektorovou štruktúrou indexov.

94

96

98

100

102

104

106

10/15 04/16 10/16 04/17 10/17 04/18 10/18 04/19 10/19 04/20

Hotovosť, 
termínované vklady 

a nástroje 
peňažného trhu; 

19,20%

Dlhopisy; 
72,15%

Akcie; 8,65%

49,27% 48,03%

2,70%

Vládne dlhopisy Korporátne  dlhopisy High yield dlhopisy

https://www.eurizonslovakia.com/fond/19-flexibilny-konzervativny-fond
https://www.bloomberg.com/quote/VUBAFLK:SK

