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Typ fondu:  zmiešané fondy Odporúčaný investičný horizont: 3 roky a 10 mes.

EUR Hodnota majetku fondu:

Deň uvedenia:  13.4.2017

Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

Eurizon SK

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENIE AKTÍV TOP INVESTÍCIE FONDU

Eurizon Azioni Strat Flessibile Z fond 17,72%

Epsilon Fund Emerging Bond Total Return I fond 13,89%

Epsilon Fund Euro Bond I fond 10,18%

Epsilon Fund Q Flexible I fond 9,70%

Rezervný fond fond 7,04%

iShares MSCI Europe Value Factor fond 5,68%

MG Lux Income Allocation Fund CI fond 5,48%

iShares Corp Bond 1-5 yr fond 5,36%

Eurizon Fund Bond High Yield Z fond 5,16%

Eurizon Fund Bond Flexible Z fond 5,00%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU VÝKONNOSŤ

Volatilita: 5,68% Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

EUR 0,28% 2,87% 8,03% 3,33% 6,46%

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

MAGNIFICA EDÍCIA III

PODIEL

ROZLOŽENIE TRIED AKTÍV

Referenčná mena: 

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

33 103 803 EUR

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

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

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 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 55% hodnoty majetku
podielového fondu.

 Hlavnými udalosťami minulého mesiaca, ktoré mierne zvýšili volatilitu, boli vývoj inflácie a reakcie

centrálnych bánk. Napriek prudkému rastu inflácie najmä v USA nad 6% (core inflácia nad 3%), boli trhy
ochotné veriť komentárom centrálnych bankárov, že ide iba o dočasný jav vyplývajúci z nízkej

porovnávacej základne z minulého roka, ktorá sa už nebude v takomto rozsahu opakovať. Hlavným
barometrom, ktorý investori budú sledovať, bude Core inflácia, ktorá neobsahuje energie a potraviny.
Tieto komodity vzrástli na svetových trhoch v priemere o 50 až 100% za rok.

 Medzimesačne sa výnosy bezpečných štátnych dlhopisov posunuli mierne nadol, čo v tandeme
s klesajúcimi prirážkami korporátnych emisií prispelo k celkovému rastu cien na trhu dlhových cenných

papierov vo vyspelom svete. Nižšie výnosy sa podpísali pod rast akcií v USA a Európe, kde sa prepisovali
opäť historické maximá a darilo sa najmä technológiám.

 Bezpečné výnosy 10 ročných amerických štátnych dlhopisov medzimesačne poklesli o -13bp na
úroveň 1,47%, nemecké o -2bp na hladinu -0,21% a spread talianskych dlhopisov sa mierne zúžil,
pričom výnosy celkovo poklesli o -9bp na 0,82%.

 Medzimesačne americké akcie vzrástli o 2,33%, európske o 1,5%, akcie emerging regiónu naopak
mierne poklesli kvôli čínskym titulom o -0,11% a japonský NIKKEI zaostal s poklesom o -0,24%. USD

posilnil voči európskej mene na úroveň 1,185.

 Ropa Brent vzrástla až o 8,38% nad úroveň 75 USD za barel. Zlato pokleslo o vyše 7% na 1772 USD za
trójsku uncu.
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