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Typ fondu:  zmiešané fondy Odporúčaný investičný horizont: min. 4 roky

EUR Hodnota majetku fondu:

Deň uvedenia:  4.8.2020

Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

Eurizon SK a Bloomberg.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKTÍV

Eurizon Fund Bond Flexible Z fond 9,14%

Eurizon Fund Conservative Allocation Z fond 9,09%

Eurizon EF Absolute Attivo fond 9,09%

Eurizon Fund Active Allocation fond 7,30%

EF Bond Corp EUR Short Term C Z LTE fond 6,37%

Eurizon Fund Dynamic Asset Allocation Z fond 5,50%

Eurizon Fund Absolute Green Bonds Z fond 5,48%

Eurizon Fund Absolute High Yield fond 5,47%

Eurizon EF Treasury EUR T1-Z fond 5,39%

Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I fond 4,57%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU VÝKONNOSŤ

Volatilita: 4,60% Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

EUR 0,38% 0,80% - - 2,51%
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Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 2416/B, IČO: 35 786 272
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

MIX 15
otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia správ. spol., a. s.

ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ

Referenčná mena: 

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

31 348 297 EUR

PODIELTOP 10

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 a

dlhopisového 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 40% hodnoty majetku
podielového fondu. Investičná stratégií je primárne riadená na základe investičných odporúčaní od
spoločnosti poradcu Eurizon Capital SGR S.p.A., Miláno, Taliansko.

Cash, Term deposits & ST 
Bond funds; 11,07%

SEE Bond fund; 4,37%

Euro Credit IG; 6,37%

Euro Credit HY; 3,53%

Bond Eur; 5,48%

Bond EM HC; 2,74%
Bond HY; 5,47%Bond Global; 2,76%

Flexible Equity; 
4,57%

Flexible Global; 
33,66%

Flexible Bond; 16,36% Bond Aggregate EM; 1,79%

Directional Equity; 1,83%

8,20%

81,88%

3,93% 3,38% 2,62%

Asia Europe LatinAmerica NorthAmerica Others

 ECB nepristúpila na júnovom zasadaní k zmene nastavenia svojej menovej politiky a ponechala

program nákupu aktív na pôvodnej úrovni cca 20mld. EUR týždenne. ECB tiež naznačila svoj
aktuálny postoj k inflácii, ktorej nárast je podľa nej dočasný. Medziročný nárast spotrebiteľskej

inflácie dosiahol v máji cieľ ECB 2%.

 Výnosová krivka bezpečných európskych dlhopisov sa v priebehu júna posunula nadol

predovšetkým v prípade dlhších splatností, nakoľko investori reflektovali skôr možnú výraznejšiu
budúcu reakciu centrálnych bánk na rastúcu infláciu a prípadný ďalší negatívny vývoj pandémie,

čo spolu môže viesť k spomaleniu budúceho ekonomicého rastu.

 Kombinácia klesajúcich výnosov štátnych dlhopisov a mierneho poklesu výnosových prirážok

prospela aj európskym korporátnym emisiám, pričom sa rovnomerne darilo titulom s ratingom
v investičnom ako aj mimo investičného pásma. Ceny dlhopisov emerging markets taktiež

zaznamenali nárast.

 Americké akcie v priebehu uplynulého mesiaca napriek výkyvom opäť prekonali historické

maximá, keď reagovali na robustný rast domácej ekonomiky, rovnako sa darilo aj európskym
akciovým titulom. Akciové trhy emerging markets po nárastoch v predošlom období tentokrát

celkovo stagnovali.
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https://www.eurizonslovakia.com/fond/38-mix-15
https://www.bloomberg.com/quote/EAMSM15:SK

