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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 9,52%

Xtrackers MSCI Emerging Markets akciové 

investície

8,57%

Pictet Global Emerging Debt dlh. investície 7,34%

Eurizon EF Bond Emerging Markets Z dlh. investície 7,25%

Lyxor MSCI Russia akciové 

investície

5,95%

Eurizon EF EQ Emerging Markets LTE Z akciové 

investície

5,28%

iShares JPM Emerging Markets Bond $ dlh. investície 4,29%

Eurizon Bond EM HC LTE dlh. investície 4,22%

iShares MSCI Eastern Europe akciové 

investície

4,17%

Vontobel EM Debt G EUR dlh. investície 4,15%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU VÝKONNOSŤ*

Podiel akciovej zložky: 50,46% Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

Volatilita: 15,90% USD -0,61% 8,65% 10,16% 5,97% 206,11%

Sharpe ratio: 0,11 EUR-real -0,49% 7,03% -0,23% 2,84% 126,96%

EUR-konv* -0,49% 7,03% -0,23% 2,84% 57,65%

* 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:*
103 527 122 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 podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade

Hotovosť

5,06%

Dlhopisy

44,49%

Akcie

50,46%

19,25%

5,87% 4,36%
4,33% 4,06% 3,85% 3,69% 3,05% 2,74% 2,59%

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.

 Obavy investorov ohľadne rýchleho nástupu inflácie a následný nárast výnosov v USA sa

koncom uplynulého mesiaca podpísali pod vlnu negatívneho sentimentu na trhoch
tranzitívnych krajín a akciové trhy korigovali väčšiu časť svojich počiatočných prírastkov.

 V latinskoamerickom regióne sa tentokrát nedarilo najmä brazílskym titulom, kým mexické
spoločnosti skončili v pluse, v Ázii dominovali predovšetkým indické spoločnosti, na druhej

strane čínske spoločnosti ukončili február na podobných úrovniach ako v predošlom mesiaci.

 Pokračujúci nárast cien ropy na svetových trhoch pomohol ruským akciovým indexom ostať
v kladnom teritóriu.

 V regióne Strednej a Východnej Európy sa v uplynulom období trhy opäť vyvíjali odlišne,
kým poľské a turecké akciové tituly napokon stratili, české a maďarské spoločnosti skončili

v kladnom teritóriu.

 Prudký nárast výnosov benchmarkových amerických vládnych dlhopisov pri relatívne malom

pohybe výnosových prirážok poslal v priebehu uplynulého mesiaca ceny dlhopisových
nástrojov tranzitívnych krajín vo fonde do červených čísiel.
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https://www.eurizonslovakia.com/fond/7-vyvazeny-rastovy-fond
https://www.bloomberg.com/quote/VUBAVRF:SK

