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Typ fondu:  dlhopisové fondy Odporúčaný investičný horizont:

EUR Hodnota majetku fondu:

Deň uvedenia:  1.9.2003

Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach 

Eurizon SK a Bloomberg.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR*

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV PODĽA RATINGU TOP 10

PLN Poland 4% (spl. 25.10.2023) dlhopis 12,04%

PLN Poland 3.25% (spl. 25.07.2025) dlhopis 10,18%

PLN Poland 2.5% (spl. 25.07.2027) dlhopis 9,66%

HUF Hungary 3% (spl. 27.10.2027) dlhopis 9,06%

PLN Poland 2.5% (spl. 25.07.2026) dlhopis 7,55%

HUF Hungary 5.5% (spl. 24.06.2025) dlhopis 6,12%

PLN Poland 2.75% (spl. 25.10.2029) dlhopis 5,35%

PLN Poland 5.75% (spl. 23.09.2022) dlhopis 4,75%

CZK CZGB FIX 2.4% (spl. 17.09.2025) dlhopis 3,98%

Rezervný fond fond 3,41%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU VÝKONNOSŤ*

Volatilita: 4,77% Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

Sharpe ratio: -0,78 EUR -0,36% -2,18% -3,74% -1,59% 49,84%

EUR-konv* -0,36% -2,18% -3,74% -1,59% 7,36%

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

* prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK

STREDOEURÓPSKY DLHOPISOVÝ FOND

min. 3 roky

PODIEL

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

44 517 264 EUR

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ

Referenčná mena: 

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

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

*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 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.

Zdroj: Interný rating

Fond investuje do konzervatívnych dlhových cenných papierov krajín konvergujúcich do EÚ a EMÚ,

denominovaných v lokálnych menách a v eurách, prinášajúcich pravidelných výnos, najmä vládou
garantovaných dlhopisov a dlhopisov bonitných bánk. Jeho cieľom je v priebehu konvergencie

profitovať v eurách z úrokových diferenciálov a z posilňovania lokálnych mien voči euru.

 Počas mesiaca júl zaznamenala hodnota na podiel fondu kolísavý vývoj: po poklese do polovice

mesiaca bol tento stav čiastočne korigovaný.

 Za uvedeným vývojom stálo predovšetkým medzimesačné oslabenie stredoeurópskych mien voči
euru (okrem českej koruny) a pokles výnosov domácich štátnych dlhopisov v regióne.

 Regionálne dlhopisy a meny reagovali na zvýšenú averziu voči riziku na globálnych trhoch kvôli
rastúcim prípadom delta variantu a s tým súvisiaceho možného nepriaznivého vplyvu na

ekonomický rast.

 Z lokálnych centrálnych bánk pristúpila k zvýšeniu základných sadzieb iba maďarská. Tá zvýšila

sadzbu o 30bps na úroveň 1,2%, čím predčila očakávania. Ani v nadchádzajúcich mesiacoch sa
nedajú podobné kroky vylúčiť v prípade českej a aj maďarskej centrálnej banky, keďže tieto

avizovali relatívne najväčšiu snahu bojovať proti inflácii.

 Inflačné čísla za jún boli zmiešaného charakteru – akceleráciu v medziročnom porovnaní

zaznamenalo skôr Maďarsko, Slovensko a Rumunsko.
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https://www.eurizonslovakia.com/fond/4-stredoeuropsky-dlhopisovy-fond
https://www.bloomberg.com/quote/VUBADKG:SK

