VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Mlynské nivy 1, P.O.BOX 66
820 04 Bratislava 24
Infolinka:

0850 111 110

Web adresa:

www.vubgenerali.sk

Internetová linka na investičný dotazník pre pomoc s výberom fondu:

https://www.vubgenerali.sk/idotaznikinvesticny/

INDEX

MESAČNÁ SPRÁVA

indexový negarantovaný dôchodkový fond
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

piatok 29. máj 2020

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

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

366 451 019,13 €
0,063968
4.4.2012
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

0,0750
0,0700

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.

0,0650

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ INVESTÍCIE

0,0550

Názov investície
ISHARES CORE MSCI WORLD
DB X-TRACKERS MSCI WORLD

Cenný papier
akciové ETF
akciové ETF

ISIN
IE00B4L5Y983
IE00BJ0KDQ92

Podiel*
84,39%
15,42%
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VÝVOJ NA TRHU
Akciové indexy
Global - MSCI World
EU - Euro Stoxx 600
USA - S&P 500
JAP - Nikkei 225
Čína - CSI 300

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA FONDU
29.5.2020 1M zmena
292
3,2%
350
3,5%
3044
4,8%
21878
8,4%
3867
-0,9%

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

29.5.2020 1M zmena
1,114
2,4%
0,901
3,7%
119,29
3,0%
4,450
-1,9%
26,92
-0,6%

Termínované
vklady + BÚ;
0,19%

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
• V máji pokračoval optimizmus na finančných trhoch. Hoci ekonomiky čelia jednému z najvýraznejších prepadov v histórii, investori sa vplyvom
ústupu pandémie v hlavných ekonomikách začali pozerať za horizont aktuálnych problémov a slabých makroekonomických dát. Masívne stimuly vlád
a centrálnych bánk, násobne väčšie ako v roku 2008, posunuli do úzadia riziká v podobe druhej vlny šírenia vírusu, či potenciálnych finančných
problémov firiem a najviac zasiahnutých odvetví.
• K výraznejšiemu zhoršeniu sentimentu neprispela ani opätovná eskalácia napätia medzi USA a Čínou v úvode mesiaca. Americký prezident obvinil
Čínu z nezvládnutia situácie ohľadom šírenia koronavírusu a pohrozil im prerušením obchodných vzťahov a uvalením ďalších sankcií. Trhy na to však
reagovali len mierne a v ďalšej časti mesiaca už prevládal opäť optimizmus.
• Dáta z trhu práce v USA za mesiac apríl boli síce rekordne zlé, ale aj tak mierne lepšie ako finančný trh očakával. Miera nezamestnanosti dosiahla
hodnotu -14,7% a v ekonomike ubudlo viac ako 20 mil. pracovných miest. Odhad rastu HDP v USA bol za prvý kvartál 2020 mierne znížený nadol, na
úroveň -5%. Predstihové ukazovatele PMI sa držia hlboko pod úrovňou 50, čo poukazuje na kontrakciu v priemysle, ale aj v sektore služieb, a
ziskovosť firiem má za druhý kvartál poklesnúť o viac ako 40%. Investori však už tieto dáta zarátali do cien aktív a aktuálny vývoj na trhu odzrkadľuje
postupné oživovanie hospodárskej aktivity, ktorá by sa mala následne premietnuť do nadpriemerných ekonomických dát v nasledujúcom období.
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• Rizikové aktíva v máji preto pokračovali v silnom raste. Najviac sa tento rok darí technologickému indexu Nasdaq 100, ktorý sa dostal na dosah
svojich historických maxím a od začiatku roka dosahuje dokonca kladnú výkonnosť. Globálny akciový index vzrástol v máji o viac ako 3% a od svojich
miním si pripísal už 30% zhodnotenie. Nadpriemerne sa darilo japonskému akciovému indexu Nikkei 225, ktorý vzrástol o viac ako 8%.
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• Cena ropy sa vo svetle znižovania jej ťažby, dostala z negatívnych čísiel opäť nad 35USD za barel a medzimesačne dosiahla zhodnotenie viac ako
60%. Euro voči americkému doláru posilnilo nad úroveň 1,11, čo sa negatívne odzrkadlilo na zhodnotení dolárových investícií.
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V priebehu mesiaca boli do indexového fondu nakúpené akciové ETF zastrešujúce akcie z vyspelých krajín.
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AKCIOVÉ INVESTÍCIE PODĽA SÍDLA EMITENTA **
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* 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.

