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Dátum vytvorenia dôchodkového fondu:

1

2

Názov investície Cenný papier ISIN Podiel* 3

ISHARES CORE MSCI WORLD akciové ETF IE00B4L5Y983 73,59% 4

INVESCO MSCI WORLD akciové ETF IE00B60SX394 15,64%

DB X-TRACKERS MSCI WORLD akciové ETF IE00BJ0KDQ92 8,67%

HSBC MSCI World UCITS ETF akciové ETF IE00B4X9L533 1,59%

VÝVOJ NA TRHU
Akciové indexy 31.1.2023 1M zmena Menové páry 31.1.2023 1M zmena

Global - MSCI World 403 5,2% EUR/USD 1,083 1,6%

EU - Euro Stoxx 600 453 6,8% EUR/GBP 0,881 -0,7%

USA - S&P 500 4077 6,3% EUR/JPY 141,27 0,4%

JAP - Nikkei 225 27327 4,7% EUR/PLN 4,709 0,6%

EM - MSCI Emerging 524 7,9% EUR/CZK 23,79 -1,3%

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

* 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

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.

Zhodnotenie dôchodkového fondu za posledný mesiac: 4,84%

Zhodnotenie dôchodkového fondu od vytvorenia fondu: 157,56%

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.

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ INVESTÍCIE

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA FONDU

• Vývoj na trhoch v januári bol presným opakom toho, čoho sme boli svedkami po väčšinu roka 2022. Po decembrových poklesoch sa trhy odrazili 

smerom nahor a darilo sa ako akciovým, tak aj dlhopisovým trhom. Za týmto nárastom možno hľadať najmä pokles inflačných tlakov, ktoré vidieť aj na 

zverejnených inflačných dátach. 

• Inflácia na oboch stranách Atlantiku dosiahla pravdepodobne svoj vrchol a už niekoľko mesiacov má klesajúci trend. Kým maximum dosahovala na 

úrovni 9,1% v USA a 10,6% v eurozóne, najnovšie inflačné dáta sú na úrovni 6,5% v USA a 8,5% v eurozóne. To pridáva optimizmus na trhy, keďže 

investori očakávajú, že sprísňovanie menovej politiky by sa mohlo postupne zastaviť, či dokonca by centrálne banky mohli opätovne pristúpiť k zníženiu 

sadzieb.

• Tieto očakávania však tlmia centrálni bankári svojimi vyjadreniami. FED a ani ECB v januári nezasadali, avšak hlásia, že na poľavenie boja s infláciou 

je ešte priskoro. Napriek klesajúcemu trendu je inflácia stále vysoko nad inflačným cieľom, pričom jadrová inflácia sa drží naďalej na úrovni svojich 

maxím. Nezamestnanosť na historických minimách a nadpriemerný rast miezd taktiež vytvára tlak na jej rast. Centrálne banky pred zmenou rétoriky 

preto čakajú na nové dáta, ktoré by im potvrdili, že infláciu sa im definitívne podarí skrotiť.

• K pozitívnej nálade prispeli aj ekonomické dáta. Rast HDP síce spomalil, stále však v USA a aj za celú eurozónu dosahuje pozitívne čísla. 

Reportované výsledky ziskovosti firiem taktiež mierne prekonali očakávania, hoci ziskovosť firiem medziročne poklesla. Investori preto dúfajú v mäkké 

pristátie ekonomiky a namiesto súčasných problémov sa pozerajú do budúcna. 

• Akciovým trhom sa taktiež mimoriadne darilo, keď medzimesačne vzrástli v rozmedzí 5 až 10% v závislosti od regiónu. Zo zhodnotenia dolárových 

investícií však čiastočne ukrojilo pokračujúce oslabenie amerického dolára, ktorého výmenný kurz sa priblížil k hranici 1,10. Celkovo tak globálne akcie, 

v ktorých majú významné zastúpenie práve americké akcie, medzimesačne vrástli o cca 5%. Zo slabnúceho dolára naopak ťažilo zlato, ktoré 

medzimesačné vzrástlo o 5,7%

V priebehu mesiaca boli do indexového fondu nakúpené akciové ETF zastrešujúce akcie z vyspelých krajín.

MAJETOK VYSTAVENÝ MENOVÉMU RIZIKU

AKCIOVÉ INVESTÍCIE PODĽA SÍDLA EMITENTA **

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. 

Depozitár dôchodkového fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

INDEX indexový negarantovaný dôchodkový fond

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

MESAČNÁ SPRÁVA

utorok 31. január 2023

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FONDE VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY
Čistá hodnota majetku vo fonde: 876 360 878,77 €

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,085493

4.4.2012

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Mlynské nivy 1, P.O.BOX 66

820 04 Bratislava 24

www.vubgenerali.sk

Internetová linka na investičný dotazník pre pomoc s výberom fondu:

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