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Typ fondu:  Odporúčaný investičný horizont:

EUR Hodnota majetku fondu:

Deň uvedenia:  

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

Eurizon SK.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR

TOP 10

Eurizon EF Treasury EUR T1-Z fond 6,85%

EUR BTPS 4.75% (spl. 01.09.2021) dlhopis 4,89%

EUR BTPS 5.5% (spl. 01.11.2022) dlhopis 3,22%

Euro BOBL Future Jun21 future -2,34%

EUR ISP FRN (spl. 19.04.2022) dlhopis 1,97%

Eurizon EF Bond Corporate Eur Short Term Z fond 1,88%

EUR CCTS FRN (spl. 15.06.2022) dlhopis 1,45%

EUR PSA Banque FRN (spl. 10.10.2022) dlhopis 1,25%

EUR Bank of America FRN % (spl. 04.05.2023) dlhopis 1,09%

EUR Citigroup FRN % (spl. 21.03.2023) dlhopis 1,09%

FRN - dlhopis s pohyblivým kupónom, ŠPP - štátna pokladničná poukážka

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU VÝKONNOSŤ

Durácia fondu: 0,36 Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

Vyvážený výnos portfólia fondu -0,07% EUR -0,01% -0,04% 0,78% 0,06% 11,04%

Volatilita 0,48%

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

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

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

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

zmiešané fondy min. 6 mesiacov

Referenčná mena: 138 400 243 EUR

1.11.2015

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV PODĽA RATINGU PODIEL

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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Zdroj: Interný rating

 Počas marca zaznamenali sadzby na peňažnom trhu v Eurozóne mierny nárast, sadzba

6-mesačného Euriboru sa posunula nahor o cca 1bps na úroveň -0,51%.

 V marci bola v pozornosti investorov reakcia ECB na predchádzajúci nárast výnosov štátnych
dlhopisov v Eurozóne spôsobený očakávaniami vyššej inflácie (bázický efekt ceny palív)
a ekonomického oživenia. ECB upokojila trhy odhodlaním naďalej udržiavať priaznivé podmienky

a signalizovala zvýšenie objemu nákupu aktív v rámci svojho pandemického programu od
najbližšieho štvrťroku.

 Trh bezpečných nemeckých štátnych dlhopisov bol v marci charakteristický rozkolísaným
vývojom po predchádzajúcich nárastoch vo výnosoch. Výnosy na kratšom a strednom segmente

krivky napokon mesiac ukončili nižšie, zatiaľ čo dlhší koniec vzrástol pri pretrvávajúcich obavách
z možného ďalšieho rastu inflácie. Výnosové prirážky periférnych krajín opäť mierne poklesli.

 Napriek celkovo optimistickej nálade na finančných trhoch sa výnosové prirážky korporátnych
emisií európskych spoločností prakticky nemenili, ceny titulov s investičným ratingom ako aj

mimo investičného pásma však celkovo mierne stúpli.

Fond je orientovaný na investície do konzervatívnych dlhových cenných papierov s krátkou

platnosťou a do nástrojov peňažného trhu denominovaných v eurách. Z hľadiska emitenta ide
najmä o štátne dlhopisy a dlhopisy bonitných bánk. V majetku fondu sa môžu nachádzať aj

finančné deriváty. Cieľom fondu je maximalizovať výkonnosť v referenčnej mene pri nízkom
investičnom riziku v stanovenom investičnom horizonte. Fond je vhodný pre investora, ktorý
uprednostňuje konzervatívnu investičnú stratégiu vyznačujúcu sa nízkou volatilitou.
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https://www.eurizonslovakia.com/fond/12-rezervny-fond

