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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:

221 721 391,06 €
0,059533
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*
79,77%
19,86%
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)
30.11.2018 1M zmena
2041
1,0%
357
-1,1%
2760
1,8%
22351
2,0%
3173
0,6%

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

30.11.2018 1M zmena
1,132
0,0%
0,887
0,1%
128,44
0,5%
4,292
-1,2%
25,96
0,1%

Termínované
vklady + BÚ;
0,31%

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
• Aj v mesiaci november sa do popredia dostávala obchodná politika D. Trumpa. Pravidelné striedanie negatívnych a pozitívnych komentárov
ohľadom možnej dohody medzi USA a Čínou držalo investorov aj naďalej v neistote. Samit G20 na konci mesiaca priniesol mierne upokojenie na trhy,
keď D. Trump prisľúbil odložiť plánované januárové zvýšenie ciel na čínske výrobky z 10% na 25% na marec, v súvislosti s rokovaniami o novej
obchodnej zmluve. Tieto rokovania by sa mali uzavrieť v 90-dňovej lehote, avšak to či k ich uzavretiu aj naozaj príde je nateraz veľmi otázne.
• Novembrové voľby do amerického kongresu dopadli podľa očakávaní, keď demokrati získali väčšinu kresiel v snemovni reprezentantov a republikáni
si udržali väčšinu v senáte. Celkovo sa tak sila D. Trumpa presadzovať ďalšie legislatívne zmeny a daňové reformy v nasledujúcom období výrazne
oslabila.
• Zasadnutie americkej centrálnej banky FED potvrdilo očakávania investorov z ďalšieho zvyšovania sadzieb na decembrovom zasadnutí. Rast
amerických dlhopisových výnosov zo začiatku mesiaca však vystriedal pokles spôsobený zvýšeným dopytom investorov po bezpečných aktívach a
zvýšenou volatilitou na akciovom trhu. K medzimesačnému poklesu 10-ročného amerického výnosu taktiež prispela na konci mesiaca reč guvernéra
FED-u J.Powella. Ten sa vyjadril, že úrokové sadzby sú tesne pod ich neutrálnou úrovňou, na základe čoho začali investori očakávať menej zvýšení
sadzieb v nasledujúcom období.

Akciové
investície
(ETF); 99,69%

MAJETOK VYSTAVENÝ MENOVÉMU RIZIKU
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• Rokovania ohľadom brexitu sa pohli do ďalšej fázy, keď návrh dohody o brexite schválila Európska komisia. Túto dohodu však bude musieť schváliť
v decembri britský parlament, kde už viaceré strany avizovali nespokojnosť s jej aktuálnym znením. Pokiaľ sa dohodu nepodarí schváliť do marca
2019, bude to mať značný dopad na britskú ekonomiku ako aj ekonomiky európskych krajín.
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• Spor medzi talianskou vládou a Európskou komisiou ohľadom rozpočtu naďalej nie je vyriešený. Talianska vláda odmietla prepracovať svoj návrh
rozpočtu počítajúci s deficitom na úrovni 2,4%, čo oprávňuje Európsku komisiu spustiť disciplinárne konanie voči Taliansku. Vyjadrenia talianskych
predstaviteľov v druhej polovici mesiaca však začali naznačovať zmenu ich postoja a väčšiu ochotu zosúladenia rozpočtu s požiadavkami Bruselu, na
základe čoho výnos 10-ročného talianskeho dlhopisu medzimesačne poklesol o cca 0,2% na úroveň 3,2%.
• Volatilita na akciovom trhu pokračovala aj v Novembri, hoci s menšími výkyvmi. Výkonnosť akcií rozvinutých krajín sa medzimesačne hýbala v
rozpätí cca -1% až 2%, pričom sa darilo najmä rozvíjajúcim sa krajinám (+4,1%) a stredoeurópskemu regiónu (+5,3%). Naopak výrazný prepad
zaznamenala ropa, ktorej hodnota poklesla o viac ako 20%. Zatiaľ čo výnosy bezpečných krajín ako USA a Nemecka poklesli, v rastúcom trende sú
naďalej rizikové prirážky korporátnych dlhopisov, ktoré negatívne prispievali k výkonnosti fondu.
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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% priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku

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.

