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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:
Zhodnotenie dôchodkového fondu za posledný mesiac:
Zhodnotenie dôchodkového fondu od vytvorenia fondu:

640 211 836,02 €
0,086086
4.4.2012
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1,54%
159,34%
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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.
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NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ INVESTÍCIE
Názov investície
ISHARES CORE MSCI WORLD
DB X-TRACKERS MSCI WORLD
HSBC MSCI World UCITS ETF

Cenný papier
akciové ETF
akciové ETF
akciové ETF

ISIN
IE00B4L5Y983
IE00BJ0KDQ92
IE00B4X9L533

Podiel*
84,63%
12,29%
2,21%

0,0550

2

0,0500

3

0,0450
08/18 12/18 04/19 08/19 12/19 04/20 08/20 12/20 04/21

4

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA FONDU

VÝVOJ NA TRHU
Akciové indexy
Global - MSCI World
EU - Euro Stoxx 600
USA - S&P 500
JAP - Nikkei 225
EM - MSCI Emerging

30.7.2021 1M zmena
398
1,8%
462
2,1%
4395
2,4%
27284
-5,2%
625
-6,7%

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

30.7.2021
1,189
0,851
130,39
4,564
25,50

1M zmena
0,1%
-0,8%
-0,8%
1,0%
0,1%

Termínované
vklady + BÚ; 0,2%

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

Akciové investície
(ETF); 99,8%

• V júli ECB predstavila svoju dlho očakávanú revíziu stratégie menovej politiky. Najvýraznejšou zmenou podľa očakávaní bolo predstavenie
symetrického inflačného cieľu na úrovni 2%, ktorým chce bojovať proti pretrvávajúcemu obdobiu nízkej inflácie. Inflačný cieľ ECB tak už nebude ako
doteraz „pod, ale blízko 2%“, ale ECB bude môcť dočasne ponechať infláciu aj nad touto úrovňou. Zároveň pri svojej menovej politike plánuje
zohľadňovať aj klimatické hľadisko.
• Samotné zasadnutie ECB a FED boli v súlade s očakávaniami. FED naďalej potvrdil svoj vyčkávací postoj v súvislosti so sprísňovaním menovej
politiky. Svoj postoj odôvodňuje tým, že nárast inflácie je podľa FEDu spôsobený dočasnými efektmi a pre sprísnenie menovej politiky potrebuje vidieť
ďalšie zlepšenie na trhu práce, kde je v porovnaní s obdobím pred pandémiou stále viac ako 6 mil. ľudí bez práce. K opatrnosti centrálnych bánk
prispieva aj opätovný nárast nových prípadov nákazy spôsobených šírením delta variantu Covid-19.
• Výsledková sezóna firiem v Amerike za druhý kvartál tohto roka poukazuje na silné oživenie. Takmer 90% spoločností reportovalo lepšie ako
očakávané firemné zisky, pričom medziročný očakávaný rast ziskovosti by z dôvodu bázického efektu mal dosiahnuť 85%.

MAJETOK VYSTAVENÝ MENOVÉMU RIZIKU
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• Čína prekvapila v júli trhy zákazom ziskovosti firiem podnikajúcich v edukačnom sektore. Sektor v hodnote 100 mld. USD tak dostal tvrdú ranu, keď
spoločnosti v oblasti vzdelávania sa musia transformovať na neziskové organizácie a majú zákaz získavania kapitálu na finančných trhoch.
• Výnosy na dlhopisových trhoch nadviazali na pokles z minulého mesiaca a v júli sa výrazne prepadli. Výnosy na nemeckých a amerických dlhopisoch
so splatnosťou 10 rokov poklesli zhodne o 0,25% a aktuálne tak vymazali väčšinu svojho nárastu od začiatku roka. Výnos 10-ročných nemeckých
dlhopisov sa tak opäť dostal hlboko do záporu na úroveň -0,46% a výnos 10-ročných amerických dlhopisov ukončil mesiac na úrovni 1,22%.
• Akciovým trhom sa darilo zmiešane. Pozitívne zhodnotenie na úrovni cca 2% si pripísal americký akciový index S&P 500 a európsky akciový index
Stoxx 600, kedy v júli opäť prekonali svoje historické maximá. Naopak ázijské akciové indexy zostali v červených číslach, keď japonský akciový index
Nikkei 225 poklesol o 5,2% a akcie rozvíjajúcich sa krajín o 6,7%.

30%
20%

13,4%

10%

6,6%

8,8%

0%
USD

GBP

Ostatné

JPY

AKCIOVÉ INVESTÍCIE PODĽA SÍDLA EMITENTA **
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V priebehu mesiaca boli do indexového fondu nakúpené akciové ETF zastrešujúce akcie z vyspelých krajín.
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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.

