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Typ fondu:  akciové fondy Odporúčaný investičný horizont: min. 7 rokov

EUR Hodnota majetku fondu:

Deň uvedenia:  11.7.2019

Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach 

Eurizon SK a Bloomberg.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKTÍV TOP INVESTÍCE FONDU

Xtrackers MSCI World UCITS fond 17,26%

IShares MSCI World UCITS fond 17,22%

SPDR MSCI World fond 17,22%

Amundi MSCI Index World DR fond 17,02%

Lyxor Core MSCI World fond 16,16%

MSCI World Index Jun21 futures 7,80%

Lyxor ETF World UCITS fond 6,25%

Amundi MSCI World fond 5,56%

VÚB AM Rezervný fond fond 0,54%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU VÝKONNOSŤ

Volatilita: 19,69% Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

EUR 1,86% 19,95% 26,06% - 24,69%

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

AKCIOVÉ PORTFÓLIO

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ PODĽA TRIED AKTÍV 

PODIEL

Referenčná mena: 

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

92 831 026 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.

Fond je orientovaný na investície najmä do verejne obchodovaných fondov (ETF) zameraných na

vyspelé akciové trhy. Zvyšná časť portfólia bude zainvestovaná na peňažnom, prípadne
krátkodobom dlhopisovom trhu. Akciová zložka majetku vo fonde sa bude pohybovať v intervale

od 70% do 110%, v závislosti od cieľovej a historickej volatility vyspelých akciových trhov.

 Pokračujúca vakcinácia obyvateľstva v USA a zlepšujúca sa pandemická situácia v Európe prispeli

naďalej k optimistickej nálade na trhu rizikových aktív. Americké indexy, ktorým pomohli aj
korporátne výsledky veľkých spoločností, opäť prepisovali historické maximá a aj analytici tak

prepisujú odhady vyššie. Nápomocná tomu bola aj mierna stabilizácia trhových sadzieb na
dlhopisovom trhu po divokých rastoch v predošlých mesiacoch. V kladnom teritóriu ukončili
mesiac aj európske akciové tituly aj región emerging markets. Akurát japonské akcie si vzali

oddychový čas a mierne poklesli.

 Volatilita v závere mesiaca s rastom akcií ďalej klesala, čo spôsobilo podľa modelu nárast
akciovej zložky smerom k hornej hranici intervalu.

 Medzimesačne americké akcie vzrástli o 5,34%, európske o 2,21%, len japonský NIKKEI poklesol
o -1,25%. USD oslabil späť na úroveň 1,2. Ropa Brent opäť rástla o takmer 5% nad úroveň

67 USD za barel. Na nové maximá sa šplhá väčšina priemyselných komodít s očakávaním
veľkého otvárania ekonomík a množstva stimulov.
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https://www.eurizonslovakia.com/fond/34-akciove-portfolio
https://www.bloomberg.com/quote/VUBAAPO:SK

