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Typ fondu:  zmiešané fondy Odporúčaný investičný horizont: min. 5 rokov

EUR Hodnota majetku fondu:

Deň uvedenia:  12.8.2021

Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránke

Eurizon SK a Bloomberg.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V EUR

ROZLOŽENIE AKTÍV PODĽA TOP 10 SPRÁVCOV

Eurizon EF Treasury EUR T1-Z fond 9,50%

Eurizon Fund Dynamic Asset Allocation Z fond 9,02%

Eurizon Fund Conservative Allocation Z fond 6,87%

BlackRock Euro Short Duration Bond SI2 fond 6,47%

PIMCO US High Yield Bond Fund I EUR H fond 5,87%

Janus Henderson Pan European Fund G fond 5,37%

Pictet Atlas I fond 5,09%

Eurizon Fund Equity USA LTE Z fond 5,08%

Eurizon Fund Active Allocation fond 5,05%

Eurizon EF Absolute Prudente Z fond 4,62%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU VÝKONNOSŤ

Volatilita: 4,87% Mena 1 mes 6 mes 12 mes 2 roky p.a. od vzniku

EUR -1,50% - - - -1,58%
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INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

MIX 30
otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia správ. spol., a. s.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

TOP 10

Referenčná mena: 

ROZLOŽENIE TYPU INVESTÍCIÍ

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.

Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov akciového,

dlhopisového a zmiešaného typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo fonde je
flexibilne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného

vývoja na finančných trhoch. Podiel akciovej zložky môže dosiahnuť maximálne 60% hodnoty
majetku fondu. Investičná stratégia je primárne riadená na základe investičných odporúčaní od
spoločnosti poradcu Eurizon Capital SGR S.p.A., Miláno, Taliansko.

Fond vznikol zlúčením podielových fondov Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia III a Edícia Svet.

Hotovosť, Depozitá a 
Rezervný fond; 15,90%

Flexibilné 
dlhopisové 

investície; 8,75%

Flexibilné (multi-asset) investície; 
22,36%

Akciové investície; 
20,98%

Dlhopisové investície; 
32,00%

56,60%

6,50% 5,90% 5,60% 5,40% 5,10% 3,70% 3,60% 1,40% 1,00%

 Vysoká inflácia, predpoklad rýchlejšieho sprísňovania monetárnej politiky v USA, ako aj

geopolitické napätie v oblasti Ukrajiny prispeli v januári k výraznejšej korekcii na akciových trhoch.
Na prudký rast výnosov štátnych dlhopisov reagovali poklesom najviac tehcnologické firmy, na

ktoré doľahli extrémne valuácie a investori sa začali zameriavať na firmy so stabilným cash flow a
tvorbou zisku. Poklesu sa nevyhli všetky regióny. Rozvíjajúce sa trhy stratili v predmetnom období
v porovnaní s vyspelými trhmi menej, keď investori čiastočne reflektovali stimulačné kroky Číny

v oblasti monetárnej politiky.

 Výnosové krivky štátnych dlhopisov sa aj v novom roku posúvali nahor v reakcii na rastúcu infláciu
aj v Európe a poslali 10 ročný nemecký štátny dlhopis po vyše 2,5 roku do kladného teritória.

Spready korporátnych dlhopisov sa v investičnom aj neinvestičnom pásme rozšírili, čo spolu
s rastom trhových sadzieb spôsobilo výraznejší prepad cien dlhopisov.

 Bezpečné výnosy 10 ročných amerických štátnych dlhopisov medzimesačne vzrástli o 27bp na

úroveň 1,78%, nemecké o 19bp na +0,01% a spread talianskych dlhopisov sa mierne zúžil,
pričom výnosy celkovo vzrástli o 12bp na 1,29%.

 Medzimesačne americké akcie korigovali o -5,17%, európske o -3,83%, akcie regiónu rozvíjajúcich

sa trhov o -1,93% a NIKKEI o -6,22%. Kurz USD mierne posilnil k úrovni 1,1235.

 Komoditné trhy a najmä energie opäť prudko rástli pričom ropa Brent zdražela o vyše 17% nad
úroveň 91 USD/barel. Zemný plyn v USA opäť vystrelil hore o vyše 30%. Zlato oslabilo o -1,75%

mierne pod hladinu 1800 USD za trójsku uncu.
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