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Typ fondu: Odporúčaný investičný horizont:

USD Hodnota majetku fondu:

Deň uvedenia:

* tým však nie je dotknutá skutočnosť, že hodnota podielu je vyjadrená v mene EUR

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

Ďalšie informácie o fonde môžete nájsť na stránkach 

Eurizon SK a Bloomberg.

VÝVOJ ZHODNOTENIA FONDU V USD

TOP 10

Xtrackers MSCI Emerging Markets akciové investície 14,95%

MFS Meridian Emerging Markets Debt dlh. investície 9,15%

Eurizon EF EQ Emerging Markets LTE Z akciové investície 7,60%

Pictet Global Emerging Debt dlh. investície 7,11%

iShares JPM Emerging Markets Bond $ dlh. investície 5,06%

Vontobel EM Debt G EUR dlh. investície 5,03%

Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia akciové investície 4,91%

Eurizon EF Bond Emerging Markets Z dlh. investície 4,35%

Robeco Emerging Market EQ akciové investície 3,04%

T Rowe Price - EM Equity Q1 EUR akciové investície 0,00%

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O PORTFÓLIU VÝKONNOSŤ

Podiel akciovej zložky: 49,28% Mena
od začiatku 

roka
1 mes 6 mes 1 rok 3 roky 5 rokov 10 rokov od vzniku

Volatilita: 12,11% USD -34,19% -7,05% -34,19% -37,20% -28,96% -23,70% -23,56% 101,76%

Sharpe ratio: -1,73 USD p.a - - - -37,20% -10,74% -5,26% -2,65% 3,46%

EUR -28,24% -4,13% -28,24% -28,15% -22,17% -16,17% -7,35% 74,56%

EUR p.a - - - -28,15% -7,99% -3,46% -0,76% 2,73%

* prepočítané reálnym kurzom EUR/SKK

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

VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND

SEKTOROVÉ ROZLOŽENIE AKCIÍ PODIEL

zmiešané fondy min. 5 rokov

Referenčná mena:*
78 696 598 EUR

5.11.2001

INVESTIČNÝ PROFIL A STRATÉGIA FONDU

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ

Hotovosť

6,63%

Dlhopisy

44,09%

Akcie

49,28%

31,04%

23,46%

10,04%

7,98% 7,63%
4,84% 4,73% 3,52% 2,76% 2,72% 1,29%

 Vlna negatívneho sentimentu na globálnych trhoch vyvolaná obavami ohľadne budúceho makroekonomického vývoja

v prípade ďalšieho prudkého sprísňovania menovej politiky v USA sa v priebehu uplynulého mesiaca prejavila aj na trhoch
tranzitívnych krajín.

 V Latinskej Amerike výpredaj postihol najmä cyklicky orientovanú Brazíliu, v červených číslach však skončili aj okolité
akciové trhy.

 Menej reštriktívna politika voči firemnému sektoru a miernejšie opatrenia proti šíreniu Covid19 pomohli Číne vyhnúť sa ako

jedinej v regióne negatívnemu trendu, na druhej strane technologicky orientovaná Kórea a Taiwan skončili hlboko
v mínuse.

 Stredoeurópske akciové trhy si v priebehu júna rovnako pripisovali straty, keď klesli predovšetkým poľské a české indexy,
nedarilo sa ani tureckým akciám.

 Kombinácia stúpajúcich výnosových prirážok tranzitívnych krajín a vyšších výnosov benchmarkových amerických vládnych
emisií viedla v priebehu uplynulého mesiaca k ďalšiemu poklesu cien dlhopisových nástrojov vo fonde.

90

140

190

240

290

340

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky, príp. aj výkonnostné poplatky a nezahŕňa vstupné a výstupné poplatky. Realizované výnosy podliehajú zrážkovej dani. Fond je denominovaný v mene euro, preto s použitím inej meny súvisí menové riziko, napr. výkonnosť v mene
euro nemusí zodpovedať výkonnosti v inej mene.

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Budúca výkonnosť

podlieha zdaneniu, ktoré závisí od individuálnych pomerov každého podielnika a ktoré sa môže v budúcnosti meniť. Tento materiál predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej
spoločnosti, pričom slúži výlučne na reklamné a marketingové účely a nepredstavuje zmluvne záväzný dokument, ani informačný dokument vyžadovaný ustanoveniami právnych predpisov. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov (KIID) alebo
dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a

na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk a/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam
popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie, ktorý je dostupný na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty,
Ochrana investora. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom

môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že
ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení

v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. Oficiálny názov
fondu, ktorého sa tento dokument týka, je: Vyvážený Rastový fond otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia správ. spol., a. s.

Fond investuje do dlhových cenných papierov a akcií na rozvíjajúcich sa trhoch. Investície fondu

sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos alebo majú
vysoký potenciál rastu ceny. Cieľom fondu je dosiahnuť v dlhodobom horizonte vysoké

zhodnotenie investícií v USD pri vysokom riziku.

*

*

https://www.eurizonslovakia.com/fond/7-vyvazeny-rastovy-fond
https://www.bloomberg.com/quote/VUBAVRF:SK

