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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

Čistá hodnota majetku vo fonde:
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:
Dátum vytvorenia dôchodkového fondu:
Depozitár dôchodkového fondu:

208 102 303,52 €
0,060943
4.4.2012
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

0,065000

0,060000

Fond je určený sporiteľom, ktorí požadujú vyšší výnos a sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika. Cieľom investičnej stratégie fondu je čo možno
najvernejšie kopírovať vývoj referenčnej hodnoty (ďalej len "RH"), ktorú tvorí akciový index MSCI World Index (Bloomberg ticker: MSDEWI Index)
vyjadrený v mene euro. Výkonnosť dôchodkovej jednotky fondu približne zodpovedá výkonnosti RH.

0,055000

0,050000

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ INVESTÍCIE
Názov investície
ISHARES CORE MSCI WORLD
DB X-TRACKERS MSCI WORLD
MSCI WR SOURCE

Cenný papier
akciové ETF
akciové ETF
akciové ETF

ISIN
IE00B4L5Y983
IE00BJ0KDQ92
IE00B60SX394

Podiel*
81,54%
18,17%
0,07%

VÝVOJ NA TRHU
Akciové indexy
Global - MSCI World
EU - Euro Stoxx 600
USA - S&P 500
JAP - Nikkei 225
Čína - CSI 300
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ROZLOŽENIE PORTFÓLIA FONDU (% NAV)
31.7.2018 1M zmena
2153
3,1%
392
3,1%
2816
3,6%
22554
1,1%
3518
0,2%

Menové páry
EUR/USD
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/PLN
EUR/CZK

31.7.2018 1M zmena
1,169
0,1%
0,891
0,7%
130,79
1,1%
4,276
-2,2%
25,58
-1,6%

Termínované
vklady + BÚ;
0,21%

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
• Začiatkom mesiaca jún sa nová talianska vláda populistického Hnutia piatich hviezd a nacionalistickej strany Ligy Severu na čele s premiérom G.
Contem stala skutočnosťou. Po výraznom májovom prepade talianskych aktív sa situácia v priebehu mesiaca upokojila, k čomu prispeli aj vyjadrenia
novej talianskej vlády o zotrvaní Talianska v Eurozóne.

Akciové
investície
(ETF); 99,79%

• V mesiaci júl sa pozornosť trhov opäť sústreďovala na možnosť ďalšej eskalácie obchodných vojen rozpútavaných USA. Zatiaľ čo EÚ a Japonsko
podpísali dohodu o voľnom obchode, D. Trump obvinil EÚ, Čínu a ďalšie krajiny z menovej manipulácie a taktiež kritizoval americkú centrálnu banku
FED kvôli zvyšovaniu sadzieb.
• Napriek týmto vyjadreniam, stretnutie D. Trumpa s predsedom európskej komisie J.C. Junckerom prinieslo upokojenie pre investorov. Obe strany sa
na tomto stretnutí dohodli na začatí rokovaní o nulových clách, pričom počas týchto diskusií nepristúpi ani jedna strana k zavádzaniu ďalších taríf.
Naopak postoj D. Trumpa voči Číne zostáva nezmenený, čo potvrdzujú aktuálne platné tarify , ako aj plánované zavádzanie dodatočných taríf na
dovoz čínskych produktov do USA.
• ECB na svojom júlovom zasadnutí ponechala úrokové sadzby podľa očakávaní na nezmenenej úrovni. Taktiež potvrdila svoj zámer ponechať ich na
súčasnej úrovni minimálne do leta 2019 s ukončením programu kvantitatívneho uvoľňovania (QE) ku koncu tohto roka. V súvislosti s reinvestovaním
splatných dlhopisov nakúpených v rámci programu QE sa tak do popredia dostáva otázka, akým spôsobom bude ECB pristupovať k ich
reinvestovaniu.
• Výnosy štátnych dlhopisov na oboch stranách Atlantiku v júli vzrástli. Nemecký 10-ročný dlhopis vzrástol o 0,14% na úroveň 0,44% a 10-ročný
americký štátny dlhopis sa priblížil k 3% hranici, keď medzimesačne vzrástol o 0,1% na úroveň 2,96%.
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• Situácia sa na talianskom trhu v júli upokojila, čo priaznivo pôsobilo na zníženie rizikových prirážok na talianskych dlhopisoch. V nasledujúcom
období však možno očakávať neistotu investorov ohľadom výsledku rokovaní o štátnom rozpočte a jeho návrhu na rok 2019.
• Mierne upokojenie situácie ohľadom obchodných vojen, ako aj výborná výsledková sezóna v USA pozitívne pôsobili na zhodnotenie akciového trhu.
Viac ako 3% zhodnotenie si pripísali akciové indexy Euro Stoxx 600 a taktiež americký akciový index S&P 500. Po júnovom prepade sa darilo aj
akciovým investíciám rozvíjajúcich sa krajín a CEE regiónu, ktorý si pripísal zhodnotenie viac ako 5%.
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AKCIOVÉ INVESTÍCIE PODĽA SÍDLA EMITENTA **
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• Naopak nedarilo sa komoditným investíciám, keď cena zlata poklesla o viac ako 2% a cena ropy o viac ako 4%. Výmenný kurz EUR/USD zostal
medzimesačne takmer na nezmenenej úrovni.

V priebehu mesiaca boli do indexového fondu nakúpené akciové ETF zastrešujúce akcie z vyspelých krajín.
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Poznámka: Údaje z finančného trhu a ekonomické dáta uvedené v mesačnej správe boli použité zo systému Bloomberg
* Podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku fondu.
** Percento z akciovej zložky portfólia
Odplata za správu dôchodkového fondu: 0,30%

RH dôchodkového fondu sa skladá z akciového indexu MSCI World Index (Bloomberg ticker: MSDEWI Index), ktorý je vyjadrený v mene euro. Hodnota dôchodkovej jednotky fondu tak bude v plnej miere závislá od vývoja zvolených akciových investícií, ktorými
bude fond kopírovať vývoj na vybraných akciových trhoch. Tvorcom MSCI indexu je spoločnosť MSCI Inc. (ďalej aj len „MSCI“). MSCI World Index je vo výlučnom vlastníctve MSCI. Ani MSCI a ani žiadna iná zmluvná strana, ktorá je poskytovateľom, alebo sa
podieľa na zložení, výpočte alebo vytváraní MSCI dát (vrátane indexu MSCI World) neposkytuje výslovnú ani predpokladanú záruku, ani vyhlásenie s ohľadom na tieto údaje (alebo dosiahnuté výsledky s použitím daných údajov) a všetky tieto strany sa výslovne
zriekajú všetkých záruk originality, presnosti, úplnosti, obchodovateľnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel vzhľadom na niektorý z týchto údajov. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, v žiadnom prípade MSCI, alebo ktorákoľvek z jej pridružených spoločností alebo
tretia strana poskytujúca, alebo sa podieľajúca na zložení, výpočte alebo vytváraní údajov nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, špeciálne, trestné, následné alebo iné škody (vrátane ušlého zisku), ani v prípade, ak bola upozornená na
možnosť vzniku takýchto škôd. Distribúcia alebo šírenie MSCI dát je bez výslovného písomného súhlasu od spoločnosti MSCI zakázaná.
Upozornenie:
Činnosť VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v
jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Hodnota investície do dôchodkového fondu môže kolísať v závislosti od situácie na finančných trhoch. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Vo fonde je možné očakávať
kolísanie čistej hodnoty majetku z dôvodu zloženia majetku vo fonde alebo v dôsledku postupov riadenia investícií využívaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

