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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 MSCI World EUR H fond 8,98%

iShares Euro Gov Bond 3-5y fond 8,17%

Xtrackers MSCI World Swap fond 5,92%

Lyxor ETF S&P 500 Hedged Eur fond 5,70%

iShares Core MSCI World UCITS ETF fond 5,03%

VÚB AM Rezervný fond fond 3,74%

iShares MSCI North America fond 3,62%

Xtrackers MSCI Emerging Markets fond 2,95%

Euro BOBL Future Jun21 futures -2,79%

iShares Stoxx Europe 600 fond 2,25%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU VÝKONNOSŤ

Durácia dlhových CP: 3,02 Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

Vážený výnos dlhových CP: -0,07% EUR 1,37% 5,95% 12,11% 6,13% 40,01%

Podiel akciovej zložky: 51,63%

Volatilita: 10,60%

Sharpe ratio: 1,01

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

DYNAMICKÉ PORTFÓLIO

min. 5 rokov

PODIEL

Referenčná mena: 

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

361 193 950 EUR

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 môže dosiahnuť max. 70 % celkovej hodnoty portfólia. Cieľom fondu je investíciami na

svetových kapitálových trhoch dosiahnuť v dlhodobom horizonte a pri primeranom riziku vysokú
úroveň príjmov z kapitálového zhodnotenia v EUR.

 Lepšie makroekonomické ukazovatele podnikateľských aj spotrebiteľských nálad, pokračujúca vakcinácia

obyvateľstva, výrazné monetárne aj očakávané fiškálne stimuly a predpoklad otvárania ekonomík boli vo
februári dominantné témy vplývajúce na finančné trhy a najmä na rast inflačných očakávaní. Tie viedli

k výraznejšiemu zostrmeniu výnosových kriviek najmä na dlhšom konci. Vyššie výnosy zapríčinili rast
volatility na akciových trhoch, keďže investori začali prehodnocovať vysoké valuácie akcií najmä
technologických firiem, kde im začínajú pomaly konkurovať výnosy z bezpečných štátnych dlhopisov.

Americké akcie najprv prelomili nové historické maximá, no ku koncu mesiaca akcie všeobecne korigovali
svoj rast. Z regionálneho hľadiska vyššie výnosy najviac prekážali akciám rozvíjajúcich sa trhov.

 Trhové úrokové sadzby ako aj krivka štátnych dlhopisov prudšie rástli (najviac v USA), čo spôsobilo

pokles cien dlhopisov. Rizikové prirážky korporátnych emitentov ostali relatívne stabilné, pri dlhopisoch
s neinvestičným ratingom sa dokonca zúžili. Spread výnosov periférnych krajín sa mierne zúžil.

 Medzimesačne americké akcie vzrástli o 2,76%, európske klesli o 2,44%, japonský NIKKEI pridal 4,71%

a akcie emerging regiónu 0,73%. USD ostal v pásme 1,2 - 1,23. Ropa Brent v očakávaní otvárania
ekonomík rástla o vyše 18% nad úroveň 66 USD za barel. Zlato pokleslo o 6% na 1734 USD za trójsku

uncu.

 Bezpečné výnosy 10 ročných amerických štátnych dlhopisov vyskočili až o 34bp na úroveň 1,41%,
nemecké o 26bp na hladinu -0,26% a talianske šli hore len o 12bp na 0,76%.
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Zdroj: Interný rating

https://www.eurizonslovakia.com/fond/10-dynamicke-portfolio
https://www.bloomberg.com/quote/VUBADOP:SK

