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Správca fondu
Depozitár
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Portfólio manažér fondu
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Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
Čistá hodnota majetku
Odplata za správu (p.a.)
Odplata za zhodnotenie majetku

0.039508
58,137,321.28 €
0.30%
5.60%

Investičné zameranie a investičný cieľ fondu
Cieľom investovania je dosahovať stabilný výnos pri súčasnom maximálnom obmedzení rizika. Investičným cieľom je prioritne minimalizácia volatility hodnoty dôchodkovej
jednotky. Zhromaždené peňažné prostriedky v dôchodkovom fonde budú investované len do dlhopisových a peňažných investícií s ratingom v investičnom pásme a obchodov
na obmedzenie devízového rizika.

Výkonnosť fondu

Štruktúra majetku (trhové riziko fondu)

0.25%

Bežné účty, termínované vklady a úvery
Nástroje peňažného trhu (štátne pokladničné poukážky)
Dlhopisy a dlhové cenné papiere
Akcie a ETFs
Podielové listy
Ostatné finančné nástroje

Dôchodkový fond
0.20%

0.15%

0.10%

GRAF

Zloženie referenčnej hodnoty fondu
a. dlhopisová a peňažná časť:
iBoxx € Overall
39.00%
ISIN DE0009682716
iBoxx $ Treasuries 7‐10Y
40.00%
ISIN GB00B05D1V12
iBoxx ABF Pan‐Asia
15.00%
ISIN GB00B06CZ719
iBoxx £ Gilts 15+
6.00%
ISIN DE0005708317
Posledná zmena zloženia referenčnej hodnoty 1.4.2012

0.05%

0.00%

Finančné nástroje v portfóliu fondu
ISIN/ID
SK4120008301
DE0001135473
SK3110000146
CSOBP
SPFPT
VUBAMPEF
DE000A1MA9H4
XS0811124790
XS0162869076
FR0010961540
ES0000012783
XS0542298012
ES0000012932

68.69%
0.00%
19.59%
0.00%
11.72%
0.00%

Názov finančného nástroja
Štátny dlhopis ŠD 219 C
BUNDANL. V. 12/22
TAM ‐ Euro dlhopisový plus fond
ČSOB Privátny o.p.f.
SPORO Privátny fond peňažného trhu
Privátny Eurový fond
THYSSENKRUPP MTN 12/17
KON. KPN 12/21 MTN
TELEFON. EUROPE 03/33 MTN
EL. FRANCE 10‐25 MTN
SPANIEN 02‐17
RWE AG NRA 10/UNBEFR.
SPANIEN 05‐37

Regionálna expozícia (regionálne riziko)
Podiel
9.59%
8.88%
2.97%
2.93%
2.92%
2.91%
0.44%
0.17%
0.17%
0.09%
0.09%
0.08%
0.06%

Európa
Severná Amerika
Juhovýchodná Ázia
Japonsko
krajiny BRIC
Globálna expozícia

31.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Menová expozícia (menové riziko)
USD
EUR

0.00%
100.00%

Komentár portfólio manažéra
Neistota na trhu vládnych dlhopisov spôsobená vývojom v periférnych krajinách
Eurozóny spôsobovala tlak na reakciu ECB, ktorá spustila program odkupu štátnych
dlhopisov krajín vystavených riziku rastúcich úrokových sadzieb. Týmto krokom sa
zmenilo rizikové vnímanie vlád, ktoré majú fiškálne problémy. Zaujímavý výnos
vzhľadom na podstupované riziká tak umožnil nakupovať do portfólia fondu dlhopisy
členských štátov Eurozóny, ktoré majú fiškálne problémy, avšak ich bezpečnosť sa
zvyšuje prevzatím rizík zo strany ECB. Druhou oblasťou investícií fondu boli
predovšetkým korporátne dlhopisy firiem pôsobiacich v sieťových odvetviach, ktoré
nepodliehajú významnejšej volatilite. Treťou oblasťou investícií boli vysoko‐kvalitné
podielové fondy domácich subjektov kolektívneho investovania, ktoré sú zamerané na
bezpečné dlhopisové a peňažné investície.
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