Standard lifeTB
Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

31. august 2017

www.ddstatrabanky.sk

Dokumenty

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

17 161 714 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

0,5%

0,6%
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2017

0,037222 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2017 - výkonnosť do 31.08.2017.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.

6-mesačný Euribor (hlavná medzibanková úroková sadzba) zotrval na historickom minime
-0,27 %. Výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií tak nielenže výnos
neprinášajú, ale dokonca ho znižujú. Dlhopisové investície v júli prešli zmiešaným
vývojom, čo sa prejavilo na mierne negatívnej výkonnosti fondu. Tento fond plánujeme
dňa 22.9.2017 zlúčiť do fondu Comfort lifeTB 2020.

Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

72%

3 a viac rokov

23%

Diverzifikované
dlhopisové fondy

Depozitár

5%

ČSOB, a.s.

6 mes.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,3%

-0,1%

0,4%
1,1%

1,1%
5,7%

1,4%
12,1%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

60%

40%

Modifikovaná durácia portfólia

5,7%

5,68%
0,22

0%

54,7%
23,8%

Nezabezpečené meny

Ostatné investície

Peňažné
investície

Menové
investície

do 1 roka

4,9%

8,9%

1 až 3
roky

3 a viac rokov

2,0%

0,0%

0,0%

Diverzifikované
dlhopisové fondy

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

19,4%

Termínovaný vklad 25/01/2018

2,9%

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

19,3%

Termínovaný vklad 20/11/2017

2,9%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

8,9%

Termínovaný vklad 16/11/2017

2,9%

4,7%

Termínovaný vklad 22/09/2017

2,6%

4,1%

Termínovaný vklad 15/12/2017

2,3%

Termínovaný vklad 15/06/2018

3,3%

Termínovaný vklad 27/04/2018

2,0%

Termínovaný vklad 09/02/2018

2,9%

Termínovaný vklad 20/10/2017

1,7%

Termínovaný vklad 18/05/2018

2,9%

Termínovaný vklad 18/10/2017

1,7%

Termínovaný vklad 17/05/2018
TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Identifikátor

Podiel

Standard lifeTB
Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

31. júl 2017

www.ddstatrabanky.sk

Dokumenty

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

17 077 923 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

0,5%

0,7%
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0,037241 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2017 - výkonnosť do 31.07.2017.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.

6-mesačný Euribor (hlavná medzibanková úroková sadzba) zotrval na historickom minime
-0,27 %. Výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií tak nielenže výnos
neprinášajú, ale dokonca ho znižujú. Dlhopisové investície v júli prešli zmiešaným
vývojom, čo sa prejavilo na mierne negatívnej výkonnosti fondu. Tento fond plánujeme
dňa 22.9.2017 zlúčiť do fondu Comfort lifeTB 2020.

Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

75%

3 a viac rokov

20%

Diverzifikované
dlhopisové fondy

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

5%

ČSOB, a.s.

6 mes.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,6%

0,1%

0,4%
1,3%

1,2%
6,1%

1,4%
12,2%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

61%

39%

Ostatné investície

0%

55,7%
24,1%
5,7%

5,65%
0,27

Peňažné
investície

Menové
investície

do 1 roka

4,9%

7,7%

1 až 3
roky

3 a viac rokov

2,0%

0,0%

0,0%

Diverzifikované
dlhopisové fondy

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

19,5%

Termínovaný vklad 11/08/2017

2,9%

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

19,5%

Termínovaný vklad 25/01/2018

2,9%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

8,9%

Termínovaný vklad 20/11/2017

2,9%

4,7%

Termínovaný vklad 22/09/2017

2,6%

4,1%

Termínovaný vklad 15/12/2017

2,3%

Termínovaný vklad 15/06/2018

3,3%

Termínovaný vklad 27/04/2018

2,1%

Termínovaný vklad 09/02/2018

2,9%

Termínovaný vklad 20/10/2017

1,8%

Termínovaný vklad 18/05/2018

2,9%

Termínovaný vklad 18/10/2017

1,8%

Termínovaný vklad 17/05/2018
TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Identifikátor

Podiel

Standard lifeTB
Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

30. jún 2017

www.ddstatrabanky.sk

Dokumenty

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

17 050 754 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

0,5%

0,8%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,037271 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2017 - výkonnosť do 30.06.2017.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.
Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

6-mesačný Euribor (hlavná medzibanková úroková sadzba) klesol na nové historické
minimum -0,27 %. Výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií tak nielenže
výnos neprinášajú, ale dokonca ho znižujú. Dlhopisové investície zaznamenali v júni
negatívne zhodnotenie. Fond však dokázal pred týmto poklesom podielnikov nielen
ochrániť, no dokonca priniesť aj pozitívny výnos. Dôvodom je úspešná aktívna správa
podkladových fondov, do ktorých fond investuje. Tento fond plánujeme dňa 22.9.2017

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

62%

3 a viac rokov

20%

Diverzifikované
dlhopisové fondy

19%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,8%

0,3%

0,5%
1,5%

1,3%
6,9%

1,4%
12,3%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

61%

39%

Ostatné investície

0%

55,8%
5,6%

5,63%
0,68

6 mes.

Peňažné
investície

Menové
investície

18,6%
do 1 roka

5,2%

7,6%

7,2%

1 až 3
roky

3 a viac rokov

Diverzifikované
dlhopisové fondy

0,0%

0,0%

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

19,6%

Termínovaný vklad 11/08/2017

2,9%

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

19,5%

Termínovaný vklad 25/01/2018

2,9%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

9,0%

Termínovaný vklad 20/11/2017

2,9%

4,7%

Termínovaný vklad 22/09/2017

2,6%

4,1%

Termínovaný vklad 15/12/2017

2,4%

Termínovaný vklad 15/06/2018

3,3%

Termínovaný vklad 27/04/2018

2,1%

Termínovaný vklad 09/02/2018

2,9%

Termínovaný vklad 20/10/2017

1,8%

Termínovaný vklad 18/05/2018

2,9%

Termínovaný vklad 18/10/2017

1,8%

Termínovaný vklad 17/05/2018
TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Identifikátor

Podiel

Standard lifeTB
Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

31. máj 2017

www.ddstatrabanky.sk

Dokumenty

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

17 334 703 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

0,5%

0,7%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,037232 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2017 - výkonnosť do 31.05.2017.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.
Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

6-mesačný Euribor (referenčná medzibanková úroková sadzba) zotrval na historickom
minime -0,25 %. Výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií tak nielenže
výnos neprinášajú, ale dokonca ho znižujú. Dlhopisové investície zaznamenali v máji
mierne pozitívne zhodnotenie, najmä tie americké. Fond na tomto zhodnotení
participoval a priniesol podielnikom v máji taktiež pozitívny výnos. Tento fond plánujeme
dňa 22.9.2017 zlúčiť do fondu
Comfort lifeTB 2020.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

64%

3 a viac rokov

16%

Diverzifikované
dlhopisové fondy

19%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,6%

0,5%

0,5%
1,5%

1,3%
6,9%

1,4%
12,2%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

64%

36%

Ostatné investície

0%

58,3%
5,9%

5,89%
0,55

6 mes.

Peňažné
investície

Menové
investície

17,9%
do 1 roka

5,2%

5,9%

6,9%

0,0%

0,0%

1 až 3
roky

3 a viac rokov

Diverzifikované
dlhopisové fondy

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

19,3%

Termínovaný vklad 11/08/2017

2,9%

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

19,1%

Termínovaný vklad 25/01/2018

2,9%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

8,8%

Termínovaný vklad 20/11/2017

2,9%

4,6%

Termínovaný vklad 22/09/2017

2,6%

4,0%

Termínovaný vklad 15/12/2017

2,3%

Termínovaný vklad 16/06/2017

3,2%

Termínovaný vklad 27/04/2018

2,0%

Termínovaný vklad 09/02/2018

2,9%

Termínovaný vklad 20/10/2017

1,7%

Termínovaný vklad 18/05/2018

2,9%

Termínovaný vklad 18/10/2017

1,7%

Termínovaný vklad 17/05/2018
TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Identifikátor

Podiel

Standard lifeTB
Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

28. apríl 2017

www.ddstatrabanky.sk

Dokumenty

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

17 274 262 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

0,5%

0,5%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,037188 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2017 - výkonnosť do 28.04.2017.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.

6-mesačný Euribor (referenčná medzibanková úroková sadzba) opäť klesol na nové
historické minimum -0,25 %. Výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií tak
nielenže výnos neprinášajú, dokonca ho znižujú. Dlhopisové investície zaznamenali v apríli
mierne pozitívne zhodnotenie, najmä tie americké. Fond na tomto zhodnotení participoval
a priniesol podielnikom v apríli taktiež pozitívny výnos.

Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

67%

3 a viac rokov

15%

Diverzifikované
dlhopisové fondy

18%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,0%

0,3%

0,5%
1,5%

1,4%
7,2%

1,4%
12,0%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

60%

40%

Ostatné investície

0%

54,6%
5,7%

5,72%
0,58

6 mes.

Peňažné
investície

Menové
investície

21,5%
do 1 roka

5,0%

6,1%

7,1%

1 až 3
roky

3 a viac rokov

Diverzifikované
dlhopisové fondy

0,0%

0,0%

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

19,2%

Termínovaný vklad 11/08/2017

2,9%

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

19,2%

Termínovaný vklad 25/01/2018

2,9%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

8,8%

Termínovaný vklad 20/11/2017

2,9%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,1%

Termínovaný vklad 22/09/2017

2,6%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,0%

Termínovaný vklad 15/12/2017

2,3%

Termínovaný vklad 16/06/2017

3,2%

Termínovaný vklad 27/04/2018

2,0%

Termínovaný vklad 09/02/2018

2,9%

Termínovaný vklad 20/10/2017

1,7%

Termínovaný vklad 18/05/2017

2,9%

Termínovaný vklad 18/10/2017

1,7%

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Identifikátor

Podiel

Standard lifeTB
Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

31. marec 2017

www.ddstatrabanky.sk

Dokumenty

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

17 104 621 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

0,5%

0,4%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,037139 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2017 - výkonnosť do 31.03.2017.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.
Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

6-mesačný Euribor (referenčná medzibanková úroková sadzba) zotrval blízko historického
minima -0,24 %. Výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií tak nielenže
výnos neprinášajú, dokonca ho znižujú. Dlhopisové investície zaznamenali v marci
zmiešané, skôr negatívne zhodnotenie, najmä tie nemecké (-0,85 %). Aktívna správa v
dlhopisových fondoch, do ktorých fond investuje, však priniesla podielnikom v marci
pozitívnu výkonnosť.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

76%

3 a viac rokov

15%

Diverzifikované
dlhopisové fondy

10%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

-0,3%

0,2%

0,5%
1,6%

1,5%
7,6%

1,4%
11,9%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

56%

44%

Ostatné investície

0%

50,9%
27,8%
5,5%

5,52%
0,46

6 mes.

Peňažné
investície

Menové
investície

do 1 roka

5,2%

6,4%

4,2%

0,0%

0,0%

1 až 3
roky

3 a viac rokov

Diverzifikované
dlhopisové fondy

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

19,4%

Termínovaný vklad 18/05/2017

2,9%

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

19,4%

Termínovaný vklad 11/08/2017

2,9%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

8,9%

Termínovaný vklad 25/01/2018

2,9%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,1%

Termínovaný vklad 20/11/2017

2,9%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,1%

Termínovaný vklad 22/09/2017

2,6%

3,3%

Termínovaný vklad 15/12/2017

2,3%

3,0%

Termínovaný vklad 28/04/2017

2,1%

2,9%

Termínovaný vklad 20/10/2017

1,8%

Termínovaný vklad 16/06/2017
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
Termínovaný vklad 09/02/2018

SK4120008467

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Identifikátor

Podiel

Standard lifeTB
Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

28. február 2017

www.ddstatrabanky.sk

Dokumenty

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

17 140 525 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

0,5%

0,3%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,037115 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
1

2

3

4

5

6

7
Poznámka: 2017 - výkonnosť do 28.02.2017.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.
Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

6-mesačný Euribor (referenčná medzibanková úroková sadzba) zotrval blízko historického
minima -0,24 %. Výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií tak nielenže
výnos neprinášajú, dokonca ho znižujú. Dlhopisové investície priniesli vo februári pozitívne
zhodnotenie a najmä tie európske s cenami rástli. Aktívna správa v dlhopisových fondoch
do ktorých fond investuje, umožnila podielnikom podieľať sa na raste dlhopisových aktív.
Fond tak zaznamenal pozitívny mesiac.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

86%

3 - 5 rokov

12%

5 a viac rokov

2%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

-0,4%

0,3%

0,5%
1,6%

1,6%
8,2%

1,4%
11,8%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

60%

40%

Ostatné investície

0%

54,9%
24,7%
5,5%

5,51%
0,56

6 mes.

Peňažné
investície

Menové
investície

do 1 roka

9,3%

4,7%

0,8%

0,1%

0,0%

1 až 3
roky

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

19,3%

Termínovaný vklad 09/02/2018

2,9%

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

19,3%

Termínovaný vklad 18/05/2017

2,9%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

8,9%

Termínovaný vklad 11/08/2017

2,9%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

4,2%

Termínovaný vklad 25/01/2018

2,9%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,1%

Termínovaný vklad 20/11/2017

2,9%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,1%

Termínovaný vklad 22/09/2017

2,6%

3,3%

Termínovaný vklad 15/12/2017

2,3%

3,0%

Termínovaný vklad 15/03/2017

2,3%

Termínovaný vklad 16/06/2017
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Identifikátor

Podiel

Standard lifeTB
Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

31. január 2017

www.ddstatrabanky.sk

Dokumenty

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

17 014 603 €

0,3%

1,3%

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

0,5%

0,1%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,037029 €

Aktuálna hodnota DDJ
Dátum vytvorenia fondu

13. február 2009

Ukazovateľ rizík a výnosov
1

2

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2017 - výkonnosť do 31.01.2017.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.
Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

88%

3 - 5 rokov

9%

5 a viac rokov

3%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

6-mesačný Euribor (trhová referencia pre vklady a peňažné investície) klesol na nové
historické minimum -0,24 %. Výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií tak
nielenže výnos neprinášajú, dokonca ho znižujú. Dlhopisové investície opäť ani v januári
nepriniesli pozitívne výkonnosti a najmä tie európske s cenami ďalej klesali. Aktívna
správa v dlhopisových fondoch do ktorých Standard Life investuje však priniesla v januári
výraznú nadvýkonnosť a ochránila podielnikov pred poklesmi dlhopisov.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

-0,5%

0,4%

0,6%
1,7%

1,6%
8,2%

1,4%
11,6%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

58%

42%

Ostatné investície

0%

52,4%
5,2%

5,19%
-0,07

6 mes.

Peňažné
investície

Menové
investície

17,5%

20,0%

do 1 roka

1 až 3
roky

3,7%

1,2%

0,1%

0,0%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

19,4%

Termínovaný vklad 10/02/2017

Identifikátor

Podiel

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

19,2%

Termínovaný vklad 18/05/2017

2,9%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

9,1%

Termínovaný vklad 11/08/2017

2,9%
2,9%

2,9%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

4,3%

Termínovaný vklad 25/01/2018

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,1%

Termínovaný vklad 20/11/2017

2,9%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,1%

Termínovaný vklad 22/09/2017

2,6%

3,3%

Termínovaný vklad 15/12/2017

2,4%

3,1%

Termínovaný vklad 15/03/2017

2,4%

Termínovaný vklad 16/06/2017
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Standard lifeTB
Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

Dokumenty

30. december 2016

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

16 896 414 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

2009

2010

2011

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

0,5%

2012

2013

2014

2015

2016

0,036990 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
1

2

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2016 - výkonnosť do 30.12.2016.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.
Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

6-mesačný Euribor (trhová referencia pre vklady a peňažné investície) zotrval na úrovni 0,22 %. Výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií tak nielenže výnos
neprinášajú, dokonca ho znižujú. Dlhopisové investície ani v decembri nepriniesli
presvedčivé výkonnosti a viac menej stagnovali. Dlhopisové trhy sa tak naďalej viezli
najmä na tzv. po-Trumpovskej vlne, teda vlne zvyšujúcej sa inflácie, ktorá aktívam s fixným
výnosom (ktorým dlhopisy sú) nepraje.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

88%

3 - 5 rokov

9%

5 a viac rokov

3%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

-0,5%

0,5%

0,7%
2,0%

1,6%
8,1%

1,4%
11,4%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

58%

42%

Ostatné investície

0%

52,4%
5,2%

5,19%
-0,07

6 mes.

Peňažné
investície

Menové
investície

17,5%
do 1 roka

20,0%

1 až 3
roky

3,7%

1,2%

0,1%

0,0%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

19,5%

Termínovaný vklad 25/01/2017

3,0%

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

19,4%

Termínovaný vklad 10/02/2017

3,0%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

9,2%

Termínovaný vklad 18/05/2017

3,0%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

4,3%

Termínovaný vklad 11/08/2017

3,0%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,1%

Termínovaný vklad 22/09/2017

2,6%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,1%

Termínovaný vklad 15/12/2017

2,4%

3,3%

Termínovaný vklad 15/03/2017

2,4%

3,1%

Termínovaný vklad 28/04/2017

2,1%

Termínovaný vklad 16/06/2017
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Identifikátor

Podiel

Standard lifeTB
Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

Dokumenty

30. november 2016

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

16 720 793 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

2009

2010

2011

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

0,5%

2012

2013

2014

2015

2016

0,037025 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
1

2

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2016 - výkonnosť do 30.11.2016.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.
Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

Ročný Euribor (trhová referencia pre vklady a peňažné investície) poklesol na nové
minimum -0,08 %. Výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií tak sú nielen
nulové, ale dokonca záporné. Po prezidentských voľbách v USA a prejave kontroverzného
Donalda Trumpa navyše nastali masívne dlhopisové korekcie. Tie na jednej strane
priniesli straty pre súčasných dlhopisových investorov, a zasiahli aj fond, no na druhej
strane umožňujú nakúpiť dlhopisy pri výhodnejších úrovniach a s vyšším očakávaným
výnosom.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

83%

3 - 5 rokov

8%

5 a viac rokov

8%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

-0,1%

0,4%

0,8%
2,3%

1,6%
8,3%

1,4%
11,6%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

55%

45%

Ostatné investície

0%

49,4%
5,2%

5,19%
0,17

6 mes.

Peňažné
investície

Menové
investície

17,6%
do 1 roka

20,1%

1 až 3
roky

3,7%

3,8%

0,2%

0,0%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

19,1%

Termínovaný vklad 25/01/2017

3,0%

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

19,0%

Termínovaný vklad 10/02/2017

3,0%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

9,3%

Termínovaný vklad 18/05/2017

3,0%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

4,3%

Termínovaný vklad 11/08/2017

3,0%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,2%

Termínovaný vklad 22/09/2017

2,7%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,2%

Termínovaný vklad 15/12/2016

2,4%

3,3%

Termínovaný vklad 15/03/2017

2,4%

3,1%

Termínovaný vklad 28/04/2017

2,1%

Termínovaný vklad 16/06/2017
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Identifikátor

Podiel

Standard lifeTB
Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

Dokumenty

31. október 2016

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

16 590 239 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

2009

2010

2011

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

1,0%

2012

2013

2014

2015

2016

0,037184 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
1

2

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2016 - výkonnosť do 31.10.2016.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.
Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

Ročný Euribor (referenčná sadzba pre vklady a úvery) opäť klesol na nové historické
minimum -0,07 %. Výnosy 10-ročných nemeckých (0,16 % p.a.) a slovenských (0,55 % p.a.)
vládnych dlhopisov síce výraznejšie vzrástli, no stále sú na historicky nízkych úrovniach.
Dôvodom je najmä uvoľnená politika Európskej centrálnej banky. Uvedené výnosy výrazne
znižujú potenciál tradičných peňažno-dlhopisových investícií a v blízkej dobe sa výrazne
nezmenia. Investori hľadajúci výnos sú nútení siahať po rizikovejších aktívach.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

87%

3 - 5 rokov

6%

5 a viac rokov

7%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,3%

0,9%

1,0%
3,2%

1,7%
8,9%

1,5%
12,0%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

54%

46%

Ostatné investície

0%

49,6%
4,4%

4,43%
0,35

6 mes.

Peňažné
investície

Menové
investície

17,6%
do 1 roka

22,1%

1 až 3
roky

3,0%

3,2%

0,1%

0,0%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

18,8%

Termínovaný vklad 25/01/2017

3,0%

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

18,7%

Termínovaný vklad 10/02/2017

3,0%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

9,3%

Termínovaný vklad 18/05/2017

3,0%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

4,4%

Termínovaný vklad 11/08/2017

3,0%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,2%

Termínovaný vklad 22/09/2017

2,7%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,2%

Termínovaný vklad 15/12/2016

2,4%

3,4%

Termínovaný vklad 15/03/2017

2,4%

3,1%

Termínovaný vklad 28/04/2017

2,1%

Termínovaný vklad 16/06/2017
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Identifikátor

Podiel

Standard lifeTB
Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

Dokumenty

30. september 2016

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

16 468 879 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

2009

2010

2011

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

1,1%

2012

2013

2014

2015

2016

0,037238 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
1

2

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2016 - výkonnosť do 30.09.2016.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.
Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

Ročný Euribor (referenčná sadzba pre vklady a úvery) zostal na historickom minime -0,06
%. Výnosy 10-ročných nemeckých (-0,12 % p.a.) a slovenských (0,27 % p.a.) vládnych
dlhopisov sa udržali v blízkosti historických miním. Výrazne k tomu prispieva politika
Európskej centrálnej banky. Uvedené výnosy výrazne znižujú výnosový potenciál
tradičných peňažno-dlhopisových investícií a v blízkej dobe sa výrazne nezmenia. Investori
hľadajúci výnos sú nútení siahať po rizikovejších aktívach.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

78%

3 - 5 rokov

14%

5 a viac rokov

8%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,4%

1,1%

1,2%
3,6%

1,8%
9,2%

1,5%
12,2%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

52%

48%

Ostatné investície

0%

47,5%
4,3%

4,27%
0,52

6 mes.

Peňažné
investície

Menové
investície

17,8%
do 1 roka

19,7%

1 až 3
roky

6,8%

3,9%

0,0%

0,0%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

19,0%

Termínovaný vklad 25/01/2017

3,0%

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

18,9%

Termínovaný vklad 10/02/2017

3,0%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

9,4%

Termínovaný vklad 18/05/2017

3,0%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

4,4%

Termínovaný vklad 11/08/2017

3,0%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,3%

Termínovaný vklad 22/09/2017

2,7%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,2%

Termínovaný vklad 15/12/2016

2,4%

3,4%

Termínovaný vklad 15/03/2017

2,4%

3,2%

Termínovaný vklad 28/04/2017

2,1%

Termínovaný vklad 16/06/2017
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Identifikátor

Podiel

Standard lifeTB
Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

Dokumenty

31. august 2016

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

16 299 103 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

2009

2010

2011

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

1,2%

2012

2013

2014

2015

2016

0,037252 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
1

2

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2016 - výkonnosť do 31.08.2016.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.

Ročný Euribor (referenčná sadzba pre vklady a úvery) zostal na historickom minime -0,05
%. Výnosy 10-ročných nemeckých (-0,06 % p.a.) a slovenských (0,27 % p.a.) vládnych
dlhopisov sa udržali v blízkosti historických miním. Výrazne k tomu prispieva politika
Európskej centrálnej banky. Uvedené výnosy výrazne znižujú výnosový potenciál
tradičných peňažno-dlhopisových investícií a v blízkej dobe sa výrazne nezmenia.

Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

84%

3 - 5 rokov

14%

5 a viac rokov

2%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,6%

1,2%

1,2%
3,8%

1,8%
9,5%

1,5%
12,2%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

54%

46%

Ostatné investície

0%

50,1%
4,4%

4,36%
0,34

6 mes.

Peňažné
investície

Menové
investície

17,9%
do 1 roka

20,2%

1 až 3
roky

6,3%

1,1%

0,0%

0,0%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

19,2%

Termínovaný vklad 25/01/2017

3,1%

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

19,1%

Termínovaný vklad 10/02/2017

3,1%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

9,5%

Termínovaný vklad 18/05/2017

3,1%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

4,5%

Termínovaný vklad 11/08/2017

3,1%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,3%

Termínovaný vklad 23/09/2016

2,7%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,3%

Termínovaný vklad 15/12/2016

2,5%

3,4%

Termínovaný vklad 15/03/2017

2,5%

3,2%

Termínovaný vklad 28/04/2017

2,1%

Termínovaný vklad 16/06/2017
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Identifikátor

Podiel

Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

Dokumenty

29. júl 2016

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

16 143 842 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

2009

2010

2011

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

1,1%

2012

2013

2014

2015

2016

0,037216 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
1

2

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2016 - výkonnosť do 29.07.2016.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.

Ročný Euribor (referenčná sadzba pre vklady a úvery) zostal na historickom minime -0,05
%. Výnosy 10-ročných nemeckých (-0,12 % p.a.) a slovenských (0,25 % p.a.) vládnych
dlhopisov sa udržali, resp. klesli na historické minimá. Výrazne k tomu prispieva politika
Európskej centrálnej banky. Uvedené výnosy výrazne znižujú výnosový potenciál
tradičných peňažno-dlhopisových investícií a v blízkej dobe sa výrazne nezmenia.

Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

74%

3 - 5 rokov

13%

5 a viac rokov

12%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,9%

1,2%

1,2%
3,7%

1,9%
9,6%

1,6%
12,1%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

47%

53%

Ostatné investície

0%

42,9%
4,3%

4,28%
0,93

6 mes.

Peňažné
investície

Menové
investície

17,6%
do 1 roka

21,5%

1 až 3
roky

7,1%

6,4%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

0,1%

0,0%

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

19,4%

Termínovaný vklad 11/08/2016

3,1%

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

19,2%

Termínovaný vklad 25/01/2017

3,1%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

9,6%

Termínovaný vklad 10/02/2017

3,1%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

4,5%

Termínovaný vklad 18/05/2017

3,1%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,3%

Termínovaný vklad 23/09/2016

2,7%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,3%

Termínovaný vklad 15/12/2016

2,5%

3,5%

Termínovaný vklad 15/03/2017

2,5%

3,2%

Termínovaný vklad 28/04/2017

2,2%

Termínovaný vklad 16/06/2017
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Identifikátor

Podiel

Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

Dokumenty

30. jún 2016

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

15 943 296 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

2009

2010

2011

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

0,9%

2012

2013

2014

2015

2016

0,037167 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
1

2

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2016 - výkonnosť do 30.06.2016.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.

Ročný Euribor (referenčná sadzba pre vklady a úvery) klesol na nové historické minimum 0,05 %. Výnosy 10-ročných nemeckých (-0,13 % p.a.) a slovenských (0,55 % p.a.) vládnych
dlhopisov taktiež klesli na historické minimá. Výrazne k tomu prispel prekvapivý výsledok
britského referenda. Uvedené výnosy výrazne znižujú výnosový potenciál tradičných
peňažno-dlhopisových investícií a v blízkej dobe sa výrazne nezmenia.

Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

66%

3 - 5 rokov

12%

5 a viac rokov

22%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,9%

1,1%

1,2%
3,7%

1,9%
9,7%

1,6%
12,0%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

38%

62%

Ostatné investície

0%

33,2%
18,9%

22,2%
7,4%

4,7%

4,69%
1,55

6 mes.

Peňažné
investície

Menové
investície

do 1 roka

1 až 3
roky

3 až 5
roky

13,5%

5 a viac
rokov

0,1%

0,0%

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

18,9%

Termínovaný vklad 11/08/2016

3,2%

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

18,8%

Termínovaný vklad 25/01/2017

3,1%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

9,7%

Termínovaný vklad 10/02/2017

3,1%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

4,6%

Termínovaný vklad 18/05/2017

3,1%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,4%

Termínovaný vklad 23/09/2016

2,8%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,4%

Termínovaný vklad 15/12/2016

2,5%

3,5%

Termínovaný vklad 15/03/2017

2,5%

3,3%

Termínovaný vklad 28/04/2017

2,2%

Termínovaný vklad 16/06/2017
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Identifikátor

Podiel

Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

Dokumenty

31. máj 2016

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

15 669 566 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

2009

2010

2011

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

0,7%

2012

2013

2014

2015

2016

0,037065 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
1

2

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2016 - výkonnosť do 31.05.2016.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.

Ročný Euribor (referenčná sadzba pre vklady a úvery) mierne klesol a naďalej zostáva
blízko historických miním, na aktuálnych -0,015%. Výnosy 10-ročných nemeckých (0,14 %
p.a.) a slovenských (0,85 % p.a.) vládnych dlhopisov sú tiež blízko historických miním a v
máji mierne klesli. Uvedené výnosy výrazne znižujú výnosový potenciál tradičných
peňažno-dlhopisových investícií a v blízkej dobe sa výrazne nezmenia.

Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

59%

3 - 5 rokov

13%

5 a viac rokov

28%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,5%

0,7%

1,1%
3,4%

1,8%
9,5%

1,5%
11,7%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

36%

64%

Ostatné investície

0%

31,4%
18,2%

19,2%
8,2%

4,7%

4,72%
1,94

6 mes.

Peňažné
investície

Menové
investície

do 1 roka

1 až 3
roky

3 až 5
roky

18,1%

5 a viac
rokov

0,1%

0,0%

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

19,1%

Termínovaný vklad 11/08/2016

3,2%

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

19,0%

Termínovaný vklad 25/01/2017

3,2%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

9,9%

Termínovaný vklad 10/02/2017

3,2%

6,8%

Termínovaný vklad 23/09/2016

2,8%

Termínovaný vklad 17/06/2016

Identifikátor

Podiel

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

4,6%

Termínovaný vklad 15/12/2016

2,6%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,5%

Termínovaný vklad 15/06/2016

2,2%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,5%

Termínovaný vklad 28/04/2017

2,2%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

3,3%

Termínovaný vklad 17/06/2016

1,6%

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

Dokumenty

29. apríl 2016

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

15 466 462 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

2009

2010

2011

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

0,6%

2012

2013

2014

2015

2016

0,037059 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
1

2

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2016 - výkonnosť do 29.04.2016.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.

Ročný Euribor (referenčná sadzba pre vklady a úvery) mierne klesol a naďalej zostáva
blízko historických miním, na aktuálnych -0,01 %. Výnosy 10-ročných nemeckých (0,27 %
p.a.) a slovenských (0,48 % p.a.) vládnych dlhopisov sú tiež blízko historických miním a v
apríli mierne vzrástli. Uvedené výnosy výrazne znižujú výnosový potenciál tradičných
peňažno-dlhopisových investícií a v blízkej dobe sa výrazne nezmenia.

Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

69%

3 - 5 rokov

13%

5 a viac rokov

18%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,5%

0,7%

1,1%
3,5%

1,9%
9,7%

1,5%
11,7%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

40%

59%

35,9%
16,1%

Peňažné
investície

Menové
investície

do 1 roka

Ostatné investície

0%

24,7%

4,5%

4,55%
1,42

6 mes.

1 až 3
roky

7,7%

11,0%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

0,1%

0,0%

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

Identifikátor

Podiel

Názov

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

18,0%

Termínovaný vklad 11/08/2016

3,2%

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

17,9%

Termínovaný vklad 25/01/2017

3,2%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

10,0%

Termínovaný vklad 10/02/2017

3,2%

6,8%

Termínovaný vklad 23/09/2016

2,9%

Termínovaný vklad 17/06/2016

Identifikátor

Podiel

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

4,7%

Termínovaný vklad 15/12/2016

2,6%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,6%

Termínovaný vklad 15/06/2016

2,3%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,5%

Termínovaný vklad 28/04/2017

2,3%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

3,4%

Termínovaný vklad 12/05/2016

1,6%

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So
sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

Dokumenty

31. marec 2016

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

15 168 989 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

2009

2010

2011

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

0,7%

2012

2013

2014

2015

2016

0,037079 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
1

2

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2016 - výkonnosť do 31.03.2016.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.

Hoci ročný Euribor (referenčná sadzba pre vklady a úvery) mierne vzrástol zo záporu,
stále zostáva bezprecedentne nízko, na aktuálnych 0 %. Výnosy 10-ročných nemeckých
(0,15 % p.a.) a slovenských (0,36 % p.a.) vládnych dlhopisov sú tiež blízko historických
miním a v marci sa výrazne nezmenili. Uvedené výnosy výrazne znižujú výnosový potenciál
tradičných peňažno-dlhopisových investícií a v blízkej dobe sa výrazne nezmenia.

Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

74%

3 - 5 rokov

12%

5 a viac rokov

14%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,7%

0,7%

1,3%
3,9%

1,9%
9,8%

1,6%
11,7%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

47%

53%

42,3%
4,4%

4,41%
1,13

6 mes.

Peňažné
investície

Menové
investície

12,8%
do 1 roka

Ostatné investície

0%

26,7%

1 až 3
roky

6,3%

7,4%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

0,1%

0,0%

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

17,5%

Termínovaný vklad 11/08/2016

3,3%

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

17,4%

Termínovaný vklad 25/01/2017

3,3%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

10,2%

Termínovaný vklad 10/02/2017

3,3%

7,0%

Termínovaný vklad 23/09/2016

2,9%

Termínovaný vklad 17/06/2016

ISIN

Podiel

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

4,8%

Termínovaný vklad 15/12/2016

2,6%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,7%

Termínovaný vklad 15/06/2016

2,3%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,6%

Termínovaný vklad 12/05/2016

1,7%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

3,5%

Termínovaný vklad 17/06/2016

1,6%

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.
So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

Dokumenty

29. február 2016

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

14 938 748 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

2009

2010

2011

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

0,5%

2012

2013

2014

2015

2016

0,037019 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
1

2

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2016 - výkonnosť do 29.02.2016.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.

Ročný Euribor (referenčná sadzba pre vklady a úvery) klesol prvý krát na záporných -0,02
%. Výnosy 10-ročných nemeckých (0,11 % p.a.) a slovenských (0,34 %) vládnych
dlhopisov sú tiež blízko historických miním a vo februári naďalej klesali. To na jednej
strane fondu uplynulý mesiac pomohlo (pozitívne precenenie dlhopisov) avšak výrazne to
znižuje výnosový potenciál tradičných peňažno-dlhopisových investícií.

Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

67%

3 - 5 rokov

11%

5 a viac rokov

23%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,6%

0,5%

1,3%
3,8%

1,9%
9,7%

1,6%
11,5%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

37%

63%

Peňažné
investície

Ostatné investície

0%

33,8%

32,6%

4,55%
1,67

6 mes.

4,5%

7,9%

Menové
investície

do 1 roka

6,8%
1 až 3
roky

3 až 5
roky

14,2%

5 a viac
rokov

0,1%

0,0%

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

17,7%

Termínovaný vklad 11/08/2016

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

17,6%

Termínovaný vklad 25/01/2017

3,3%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

10,4%

Termínovaný vklad 10/02/2017

3,3%

Termínovaný vklad 17/06/2016

ISIN

Podiel
3,4%

7,1%

Termínovaný vklad 23/09/2016

3,0%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

5,0%

Termínovaný vklad 15/12/2016

2,7%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,7%

Termínovaný vklad 15/06/2016

2,3%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,7%

Termínovaný vklad 12/05/2016

1,7%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

3,6%

Termínovaný vklad 17/06/2016

1,6%

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long)a krátkych (short) pozícií vo fonde.
Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.
So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

Dokumenty

29. január 2016

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

14 597 595 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

2009

2010

2011

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

0,1%

2012

2013

2014

2015

2016

0,036874 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
1

2

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2016 - výkonnosť do 29.01.2016.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného investovania na akciových
trhoch.

Pod vplyvom podpornej monetárnej politiky Európskej centrálnej banky opäť tento rok 6mesačný Euribor (hlavná úroková sadzba, za ktorú si medzi sebou požičiavajú peniaze
dôležité banky v Európe) prehĺbil svoj pokles na nové historické minimum, na úrovni okolo
-0,09 %. Tento vývoj sa priamo premieta do nízkych úrokových sadzieb, čo sa odráža na
nízkom výnosovom potenciáli fondu na najbližšie obdobie.

Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

59%

3 - 5 rokov

11%

5 a viac rokov

30%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,3%

0,1%

1,1%
3,5%

1,8%
9,3%

1,5%
11,1%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

29%

71%

Peňažné
investície

Ostatné investície

0%

33,7%

24,1%

4,51%
2,17

6 mes.

21,3%
4,5%

8,2%

Menové
investície

do 1 roka

8,1%
1 až 3
roky

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

0,2%

0,0%

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

17,9%

Termínovaný vklad 11/02/2016

3,4%

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

17,8%

Termínovaný vklad 11/02/2016

3,4%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

10,8%

Termínovaný vklad 25/01/2017

3,4%

7,2%

Termínovaný vklad 23/09/2016

3,0%

Termínovaný vklad 17/06/2016

ISIN

Podiel

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

5,2%

Termínovaný vklad 18/02/2016

2,7%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,8%

Termínovaný vklad 15/06/2016

2,4%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,8%

Termínovaný vklad 12/05/2016

1,7%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

3,7%

Termínovaný vklad 17/06/2016

1,7%

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.
So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Viac o fonde

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Základné údaje fondu

Dokumenty

31. december 2015

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

14 389 861 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,036823 €
13. február 2009

Dátum vytvorenia fondu
Ukazovateľ rizík a výnosov
1

2

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2015 - výkonnosť do 31.12.2015.

Charakteristika fondu

Komentár portfólio manažéra fondu

Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného
investovania
na akciových trhoch.

Pod vplyvom podpornej monetárnej politiky Európskej centrálnej banky naďalej tento rok
6-mesačný Euribor (hlavná úroková sadzba, za ktorú si medzi sebou požičiavajú peniaze
dôležité banky v Európe) zotrval blízko historického minima, na úrovni okolo -0,04 %.
Tento vývoj sa priamo premieta do nízkych úrokových sadzieb, čo sa odráža na nízkom
výnosovom potenciáli fondu na najbližšie obdobie.

Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku nízky.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

57%

3 - 5 rokov

13%

5 a viac rokov

30%

Depozitár
Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

ČSOB, a.s.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,1%

0,0%

1,1%
3,5%

1,8%
9,2%

1,5%
10,9%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

43%

57%

38,4%

4,28%
1,73

6 mes.

Peňažné
investície

25,8%
4,3%

6,9%

Menové
investície

do 1 roka

7,2%
1 až 3
roky

3 až 5
roky

Ostatné investície

0%
17,2%
5 a viac
rokov

0,1%

0,0%

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

ISIN

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

18,0%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

Podiel

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

15,6%

Termínovaný vklad 11/02/2016

3,5%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

10,9%

Termínovaný vklad 11/02/2016

3,5%

Termínovaný vklad 17/06/2016

7,4%

Termínovaný vklad 23/09/2016

3,1%

Termínovaný vklad 21/01/2016

6,4%

Termínovaný vklad 18/02/2016

2,8%

3,7%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

5,2%

Termínovaný vklad 15/06/2016

2,4%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

4,9%

Termínovaný vklad 12/05/2016

1,7%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

4,9%

Termínovaný vklad 17/06/2016

1,7%

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.
So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life
príspevkový d.d.f.

Viac o fonde

Dokumenty

30. november 2015

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu
14 137 915 €

0,3%

1,3%

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,1%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,036871 €

Aktuálna hodnota DDJ
Dátum vytvorenia fondu

2

1

3

4

5

6

7
-

-

Charakteristika fondu
Sporenie do tohto fondu je
riziko
na

pre
z
investovania

trhoch.

Pod vplyvom podpornej monetárnej politiky Európskej centrálnej banky
po
krát tento rok
Euribor (hlavná úroková sadzba, za ktorú si medzi sebou
peniaze
banky v Európe) klesol na historické minimum, na
okolo -0,04 %. Tento vývoj sa priamo premieta do nízkych úrokových sadzieb,
sa

fondu je
tak, aby vplyv
rizika na hodnotu majetku vo fonde
bol od jeho vzniku
.

za dané obdobie

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

69%

3 - 5 rokov

9%

6 mes.

1 rok

3 roky

5 rokov

0,2%

0,1%

1,2%
3,7%

1,8%
9,4%

1,6%
11,1%

Ostatn

22%

5 a viac rokov

51%

49%

0%

45,9%

Depozitár

32,4%
2,8%

2,82%
Modifikovaná durácia portfólia

4,6%

2,7%
do 1 roka

1,48

roky

roky

11,4%

0,1%

0,0%

5 a viac
rokov

Názov

ISIN

Podiel

Názov

ISIN

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

12,7%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

Podiel

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

11,3%

Termínovaný vklad 11/02/2016

3,5%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

11,1%

Termínovaný vklad 11/02/2016

3,5%

Termínovaný vklad 17/06/2016

7,5%

Termínovaný vklad 15/12/2015

3,2%

Termínovaný vklad 21/01/2016

6,5%

Termínovaný vklad 23/09/2016

3,1%

3,8%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

5,3%

Termínovaný vklad 18/02/2016

2,8%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

5,0%

Termínovaný vklad 18/12/2015

2,5%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

5,0%

Termínovaný vklad 15/06/2016

2,5%

Upozornenie
So
v
pr
na
na
d.d.f.

:
z investovania majetku v doplnkovom
fonde
fondoch je
miera rizika,
od
sporenie, ako aj
z investovania vo fonde
alebo
sporenie.
fondu je:

v minulosti nie
a

.
fondu. Hodnota
sumu
Tatra banky, a.s., Standard life

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Viac o fonde

Základné údaje fondu

Dokumenty

30. október 2015

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

13 923 893 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

2009

2010

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,1%

2011

2012

2013

2014

2015

0,036861 €

Dátum vytvorenia fondu

13. február 2009

Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2015 - výkonnosť do 30.10.2015.

Charakteristika fondu
Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného
investovania
na akciových trhoch.
Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo
fonde bol od jeho vzniku nízky.

Dlhopisové investície
73%

0 - 3 roky

8%

3 - 5 rokov

19%

5 a viac rokov

Depozitár

ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

Komentár portfólio manažéra fondu
Pod vplyvom podpornej monetárnej politiky Európskej centrálnej banky už po
niekoľký krát tento rok 6-mesačný Euribor (hlavná úroková sadzba, za ktorú si
medzi sebou požičiavajú peniaze dôležité banky v Európe) klesol na historické
minimum, na úroveň okolo 0,003 %. Tento vývoj sa priamo premieta do nízkych
úrokových sadzieb, čo sa odráža na nízkom výnosovom potenciáli fondu na
najbližšie obdobie.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,1%

0,0%

1,3%
4,0%

1,8%
9,4%

1,6%
11,1%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

51%

49%

49,4%

1,68%
1,17

Peňažné
investície

Ostatné
investície

0%

33,3%
1,7%

2,2%

Menové
investície

do 1 roka

1 až 3
roky

4,0%

9,3%

0,1%

0,0%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

ISIN

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

13,0%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

11,3%

Termínovaný vklad 11/02/2016

3,6%

Termínovaný vklad 17/06/2016

7,6%

Termínovaný vklad 11/02/2016

3,6%

Termínovaný vklad 21/01/2016

6,6%

Termínovaný vklad 15/12/2015

3,3%

Podiel
3,8%

TAM - Dynamický dlhopisový fond

SK3110000567

6,5%

Termínovaný vklad 23/09/2016

3,2%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

5,4%

Termínovaný vklad 18/02/2016

2,9%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

5,1%

Termínovaný vklad 18/12/2015

2,5%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

5,0%

Termínovaný vklad 19/11/2015

2,5%

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich
výnosov. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť
celkovú nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková
spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life príspevkový d.d.f.

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Viac o fonde

Základné údaje fondu

Dokumenty

30. september 2015

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

13 808 314 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

2009

2010

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

2011

2012

2013

2014

2015

0,036829 €

Dátum vytvorenia fondu

13. február 2009

Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2015 - výkonnosť do 30.09.2015.

Charakteristika fondu
Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného
investovania
na akciových trhoch.
Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo
fonde bol od jeho vzniku nízky.

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

100%

3 - 5 rokov

0%

5 a viac rokov

0%

Depozitár

ČSOB, a.s.

Komentár portfólio manažéra fondu
Pod vplyvom podpornej monetárnej politiky Európskej centrálnej banky už po
niekoľký krát tento rok 6-mesačný Euribor (hlavná úroková sadzba, za ktorú si
medzi sebou požičiavajú peniaze dôležité banky v Európe) klesol na historické
miminá, na úroveň okolo 0,02 %. Tento vývoj sa priamo premieta do nízkych
úrokových sadzieb, čo sa odráža na nízkom výnosovom potenciáli fondu na
najbližšie obdobie.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,0%

-0,1%

1,4%
4,2%

1,8%
9,4%

1,6%
11,0%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

68%

32%

Ostatné
investície

0%

67,7%
30,9%

Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

0,17%
0,91

Peňažné
investície

0,0%

1,5%

Menové
investície

do 1 roka

1 až 3
roky

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

13,0%

Termínovaný vklad 11/02/2016

3,6%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

11,4%

Termínovaný vklad 11/02/2016

3,6%

Termínovaný vklad 17/06/2016

7,7%

Termínovaný vklad 15/12/2015

3,3%

Termínovaný vklad 21/01/2016

6,7%

Termínovaný vklad 23/09/2016

3,2%

ISIN

Podiel

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

5,4%

Termínovaný vklad 18/02/2016

2,9%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

5,1%

Termínovaný vklad 18/12/2015

2,6%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

5,1%

Termínovaný vklad 09/10/2015

2,5%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

3,9%

Termínovaný vklad 19/11/2015

2,5%

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich
výnosov. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť
celkovú nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková
spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life príspevkový d.d.f.

Mesačná správa

Dôchodková kalkulačka

Viac o fonde

Základné údaje fondu

Dokumenty

31. august 2015

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

13 740 285 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

2009

2010

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

2011

2012

2013

2014

2015

0,036807 €

Dátum vytvorenia fondu

13. február 2009

Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2015 - výkonnosť do 31.08.2015.

Charakteristika fondu
Sporenie do tohto fondu je vhodné pre
konzervatívnych
sporiteľov,
ktorí
nechcú postupovať riziko vyplývajúce z
významného
investovania
na akciových trhoch.
Stratégia fondu je vytvorená tak, aby vplyv
trhového rizika na hodnotu majetku vo
fonde bol od jeho vzniku nízky.

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

100%

3 - 5 rokov

0%

5 a viac rokov

0%

Depozitár

ČSOB, a.s.

Komentár portfólio manažéra fondu
Pod vplyvom podpornej monetárnej politiky Európskej centrálnej banky už po
niekoľký krát tento rok 6-mesačný Euribor (hlavná úroková sadzba, za ktorú si
medzi sebou požičiavajú peniaze dôležité banky v Európe) klesol na historické
miminá, na úroveň okolo 0,039 %. Tento vývoj sa priamo premieta do nízkych
úrokových sadzieb, čo sa odráža na nízkom výnosovom potenciáli fondu na
najbližšie obdobie.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

-0,1%

-0,1%

1,5%
4,6%

1,8%
9,4%

1,6%
10,9%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

68%

32%

Ostatné
investície

0%

67,5%
31,0%

Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

0%
0,77

Peňažné
investície

0,0%

1,5%

Menové
investície

do 1 roka

1 až 3
roky

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

13,1%

Termínovaný vklad 11/02/2016

3,6%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

11,4%

Termínovaný vklad 11/02/2016

3,6%

Termínovaný vklad 17/06/2016

7,7%

Termínovaný vklad 15/12/2015

3,3%

Termínovaný vklad 20/01/2017

6,7%

Termínovaný vklad 25/09/2015

3,2%

ISIN

Podiel

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

5,5%

Termínovaný vklad 18/02/2016

2,9%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

5,1%

Termínovaný vklad 18/12/2015

2,6%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

5,1%

Termínovaný vklad 09/10/2015

2,6%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

3,9%

Termínovaný vklad 19/11/2015

2,6%

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich
výnosov. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť
celkovú nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková
spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life príspevkový d.d.f.

Mesačná správa

Sporiaca kalkulačka

Viac o fonde

Základné údaje fondu

Dokumenty

31. júl 2015

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

13 499 159 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

2009

2010

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

-0,1%

2011

2012

2013

2014

2015

0,036778 €

Dátum vytvorenia fondu

13. február 2009

Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2015 - výkonnosť do 31.07.2015.

Charakteristika fondu
Fond je určený tým klientom, ktorí
plánujú odísť do dôchodku v priebehu
nasledujúcich 3 rokov.
Fond dosahuje výnosy na peňažnom a
dlhopisovom trhu z investovania do
krátkodobých
štátnych
dlhopisov,
hypotekárnych
záložných
listov,
štátnych pokladničných poukážok a z
vkladov na bežných a vkladových
účtoch.

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

100%

3 - 5 rokov

0%

5 a viac rokov

0%

Depozitár

ČSOB, a.s.

Komentár portfólio manažéra fondu
Pod vplyvom podpornej monetárnej politiky Európskej centrálnej banky už po
niekoľký krát tento rok 6-mesačný Euribor klesol na historické miminá, na úroveň
okolo 0,048 %. Tento vývoj sa priamo premieta do nízkych úrokových sadzieb, čo
sa odráža na nízkom výnosovom potenciále fondu na najbližšie obdobie.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

-0,1%

0,1%

1,6%
4,8%

1,8%
9,5%

1,6%
10,8%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

67%

33%

Ostatné
investície

0%

67,0%
31,5%

Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

0%
0,81

Peňažné
investície

0,0%

1,5%

Menové
investície

do 1 roka

1 až 3
roky

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

TAM - Dlhopisový fond

SK3110000146

13,3%

Termínovaný vklad 11/02/2016

3,7%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

11,6%

Termínovaný vklad 11/02/2016

3,7%

Termínovaný vklad 17/06/2016

7,8%

Termínovaný vklad 15/12/2015

3,4%

Termínovaný vklad 20/01/2017

6,8%

Termínovaný vklad 25/09/2015

3,3%

ISIN

Podiel

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

5,6%

Termínovaný vklad 18/02/2016

3,0%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

5,2%

Termínovaný vklad 18/12/2015

2,6%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

5,2%

Termínovaný vklad 09/10/2015

2,6%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

4,0%

Termínovaný vklad 19/11/2015

2,6%

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich
výnosov. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť
celkovú nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková
spoločnosť Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový d.d.f.

Mesačná správa

Sporiaca kalkulačka

Viac o fonde

Základné údaje fondu

Dokumenty

30. jún 2015

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

13 200 991 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

2009

2010

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

-0,1%

2011

2012

2013

2014

2015

0,036779 €

Dátum vytvorenia fondu

13. február 2009

Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2015 - výkonnosť do 30.06.2015.

Charakteristika fondu
Fond je určený tým klientom, ktorí
plánujú odísť do dôchodku v priebehu
nasledujúcich 3 rokov.
Fond dosahuje výnosy na peňažnom a
dlhopisovom trhu z investovania do
krátkodobých
štátnych
dlhopisov,
hypotekárnych
záložných
listov,
štátnych pokladničných poukážok a z
vkladov na bežných a vkladových
účtoch.

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

100%

3 - 5 rokov

0%

5 a viac rokov

0%

Depozitár

ČSOB, a.s.

Komentár portfólio manažéra fondu
6-mesačný EURIBOR sa naďalej pohybuje veľmi blízko od svojich historických
miním, na úrovni okolo 0,05 %. Ani naďalej neúspešné rokovania s Gréckom
nespôsobili výrazný posun na medzibankovom trhu, ktorý naďalej kopíruje extrémne
uvoľnenú monetárnu politiku Európskej centrálnej banky. Tieto sadzby majú priamy
vplyv na výnosový potenciál fondu.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

-0,1%

0,2%

1,8%
5,4%

1,8%
9,6%

1,6%
10,8%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

66%

34%

Ostatné
investície

0%

66,3%
32,2%

Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

0%
0,59

Peňažné
investície

0,0%

1,5%

Menové
investície

do 1 roka

1 až 3
roky

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

ISIN

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

11,8%

Termínovaný vklad 11/02/2016

-

3,8%

Termínovaný vklad 17/06/2016

-

8,0%

Termínovaný vklad 15/12/2015

-

3,5%

Termínovaný vklad 20/01/2017

-

7,0%

Termínovaný vklad 25/09/2015

-

3,3%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

5,7%

Termínovaný vklad 18/02/2016

-

3,0%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

5,3%

Termínovaný vklad 18/12/2015

-

2,7%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

5,3%

Termínovaný vklad 09/10/2015

-

2,7%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

4,0%

Termínovaný vklad 19/11/2015

-

2,7%

Termínovaný vklad 11/02/2016

-

3,8%

Termínovaný vklad 15/06/2016

-

2,7%

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich
výnosov. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť
celkovú nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková
spoločnosť Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový d.d.f.

Podiel

Mesačná správa

Sporiaca kalkulačka

Viac o fonde

Základné údaje fondu

Dokumenty

29. máj 2015

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

12 953 067 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

2009

2010

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

2011

2012

2013

2014

2015

0,036803 €

Dátum vytvorenia fondu

13. február 2009

Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2015 - výkonnosť do 29.05.2015.

Charakteristika fondu
Fond je určený tým klientom, ktorí
plánujú odísť do dôchodku v priebehu
nasledujúcich 3 rokov.
Fond dosahuje výnosy na peňažnom a
dlhopisovom trhu z investovania do
krátkodobých
štátnych
dlhopisov,
hypotekárnych
záložných
listov,
štátnych pokladničných poukážok a z
vkladov na bežných a vkladových
účtoch.

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

100%

3 - 5 rokov

0%

5 a viac rokov

0%

Depozitár

ČSOB, a.s.

Komentár portfólio manažéra fondu
V kontexte silno uvoľnenej monetárnej politiky Európskej centrálnej banky pokles
základnej 6-mesačnej medzibankovej úrokovej sadzby za minulý mesiac na nové
historické minimá asi nebol príliš veľkým prekvapením. Výnosy dlhopisov s kratšou
dobou splatnosti mnohých krajín Eurozóny zostávajú naďalej záporné.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

-0,1%

0,3%

1,8%
5,7%

1,9%
9,7%

1,7%
10,9%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

66%

34%

Ostatné
investície

0%

65,7%
34,3%

Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

0%
0,63

Peňažné
investície

0,0%

0,0%

Menové
investície

do 1 roka

1 až 3
roky

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akciové
investície

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

ISIN

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

12,1%

Termínovaný vklad 11/02/2016

-

3,9%

Termínovaný vklad 17/06/2015

-

8,2%

Termínovaný vklad 15/12/2015

-

3,5%

Termínovaný vklad 20/01/2017

-

7,1%

Termínovaný vklad 25/09/2015

-

3,4%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

5,8%

Termínovaný vklad 18/02/2016

-

3,1%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

5,4%

Termínovaný vklad 18/12/2015

-

2,7%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

5,4%

Termínovaný vklad 09/10/2015

-

2,7%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

4,1%

Termínovaný vklad 19/11/2015

-

2,7%

Termínovaný vklad 11/02/2016

-

3,9%

Termínovaný vklad 12/05/2016

-

1,9%

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich
výnosov. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť
celkovú nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková
spoločnosť Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový d.d.f.

Podiel

Mesačná správa

Sporiaca kalkulačka

Viac o fonde

Základné údaje fondu

Dokumenty

30. apríl 2015

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

12 681 341 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

2009

2010

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

2011

2012

2013

2014

2015

0,036815 €

Dátum vytvorenia fondu

13. február 2009

Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2015 - výkonnosť do 30.04.2015.

Charakteristika fondu
Fond je určený tým klientom, ktorí
plánujú odísť do dôchodku v priebehu
nasledujúcich 3 rokov.
Fond dosahuje výnosy na peňažnom a
dlhopisovom trhu z investovania do
krátkodobých
štátnych
dlhopisov,
hypotekárnych
záložných
listov,
štátnych pokladničných poukážok a z
vkladov na bežných a vkladových
účtoch.

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

100%

3 - 5 rokov

0%
0%

5 a viac rokov

Depozitár

ČSOB, a.s.

Komentár portfólio manažéra fondu
V kontexte silno uvoľnenej monetárnej politiky Európskej centrálnej banky pokles
základnej 6-mesačnej medzibankovej úrokovej sadzby za minulý mesiac na nové
historické minimá asi nebol príliš veľkým prekvapením. Výnosy dlhopisov s kratšou
dobou splatnosti mnohých krajín Eurozóny zostávajú naďalej záporné.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

-0,1%

0,5%

2,0%
6,1%

1,9%
9,7%

1,7%
10,9%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

65%

35%

Ostatné
investície

0%

64,8%
35,2%

Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

0%
0,67

Peňažné
investície

0,0%

0,0%

Menové
investície

do 1 roka

1 až 3
roky

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akcie

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

ISIN

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

12,3%

Termínovaný vklad 11/02/2016

-

3,9%

Termínovaný vklad 17/06/2015

-

8,3%

Termínovaný vklad 11/02/2016

-

3,9%

Termínovaný vklad 20/01/2017

-

7,3%

Termínovaný vklad 15/12/2015

-

3,6%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

5,9%

Termínovaný vklad 25/09/2015

-

3,5%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

5,6%

Termínovaný vklad 18/02/2016

-

3,2%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

5,5%

Termínovaný vklad 18/12/2015

-

2,8%

Termínovaný vklad 29/05/2015

-

4,4%

Termínovaný vklad 09/10/2015

-

2,8%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

4,2%

Termínovaný vklad 19/11/2015

-

2,8%

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich
výnosov. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť
celkovú nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková
spoločnosť Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový d.d.f.

Podiel

Mesačná správa

Sporiaca kalkulačka

Viac o fonde

Základné údaje fondu

Dokumenty

31. marec 2015

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

12 496 123 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

2009

2010

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,0%

2011

2012

2013

2014

2015

0,036833 €

Dátum vytvorenia fondu

13. február 2009

Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2015 - výkonnosť do 31.03.2015.

Charakteristika fondu
Fond je určený tým klientom, ktorí
plánujú odísť do dôchodku v priebehu
nasledujúcich 3 rokov.
Fond dosahuje výnosy na peňažnom a
dlhopisovom trhu z investovania do
krátkodobých
štátnych
dlhopisov,
hypotekárnych
záložných
listov,
štátnych pokladničných poukážok a z
vkladov na bežných a vkladových
účtoch.

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

100%

3 - 5 rokov

0%
0%

5 a viac rokov

Depozitár

ČSOB, a.s.

Komentár portfólio manažéra fondu
V kontexte silno uvoľnenej monetárnej politiky Európskej centrálnej banky pokles
základnej 6-mesačnej medzibankovej úrokovej sadzby za minulý mesiac na nové
historické minimá asi nebol príliš veľkým prekvapením. Výnosy dlhopisov s kratšou
dobou splatnosti mnohých krajín Eurozóny zostávajú naďalej záporné.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,0%

0,7%

2,2%
6,7%

1,9%
9,9%

1,7%
11,0%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

64%

36%

Ostatné
investície

0%

64,1%
35,9%

Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

0%
0,71

Peňažné
investície

0,0%

0,0%

Menové
investície

do 1 roka

1 až 3
roky

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akcie

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

ISIN

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

12,5%

Termínovaný vklad 11/02/2016

-

4,0%

Termínovaný vklad 17/06/2015

-

8,4%

Termínovaný vklad 11/02/2016

-

4,0%

Termínovaný vklad 20/01/2017

-

7,4%

Termínovaný vklad 15/12/2015

-

3,6%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

6,0%

Termínovaný vklad 25/09/2015

-

3,5%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

5,7%

Termínovaný vklad 18/02/2016

-

3,2%

TB HZL82 FRN 25/3/2018 EUR

SK4120010604

5,6%

Termínovaný vklad 18/12/2015

-

2,8%

Termínovaný vklad 29/05/2015

-

4,5%

Termínovaný vklad 09/10/2015

-

2,8%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

4,4%

Termínovaný vklad 19/11/2015

-

2,8%

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich
výnosov. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť
celkovú nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková
spoločnosť Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový d.d.f.

Podiel

Mesačná správa

Sporiaca kalkulačka

Viac o fonde

Základné údaje fondu

Dokumenty

27. február 2015

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

12 323 702 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

2009

2010

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,1%

2011

2012

2013

2014

2015

0,036844 €

Dátum vytvorenia fondu

13. február 2009

Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2015 - výkonnosť do 27.02.2015.

Charakteristika fondu
Fond je určený tým klientom, ktorí
plánujú odísť do dôchodku v priebehu
nasledujúcich 3 rokov.
Fond dosahuje výnosy na peňažnom a
dlhopisovom trhu z investovania do
krátkodobých
štátnych
dlhopisov,
hypotekárnych
záložných
listov,
štátnych pokladničných poukážok a z
vkladov na bežných a vkladových
účtoch.

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

88%

3 - 5 rokov

12%

5 a viac rokov

0%

Depozitár

ČSOB, a.s.

Komentár portfólio manažéra fondu
V kontexte silno uvoľnenej monetárnej politiky Európskej centrálnej banky pokles
základnej 6-mesačnej medzibankovej úrokovej sadzby za minulý mesiac na nové
historické minimá asi nebol príliš veľkým prekvapením. Výnosy dlhopisov s kratšou
dobou splatnosti mnohých krajín Eurozóny zostávajú naďalej záporné.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,0%

0,9%

2,4%
7,4%

2,0%
10,1%

1,8%
11,0%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

65%

35%

Ostatné
investície

0%

64,8%
30,9%

Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

0%
0,88

Peňažné
investície

0,0%

0,0%

Menové
investície

do 1 roka

1 až 3
roky

4,3%

0,0%

0,0%

0,0%

3 až 5
roky

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akcie

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

ISIN

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

12,7%

Termínovaný vklad 11/02/2016

-

4,1%

Termínovaný vklad 17/06/2015

-

8,6%

Termínovaný vklad 11/02/2016

-

4,1%

Termínovaný vklad 20/01/2017

-

7,5%

Termínovaný vklad 15/12/2015

-

3,7%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

6,3%

Termínovaný vklad 25/09/2015

-

3,6%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

5,8%

Termínovaný vklad 18/02/2016

-

3,2%

Termínovaný vklad 29/05/2015

-

4,5%

Termínovaný vklad 18/12/2015

-

2,9%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

4,5%

Termínovaný vklad 09/10/2015

-

2,8%

POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR

XS0874841066

4,3%

Termínovaný vklad 19/11/2015

-

2,8%

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich
výnosov. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť
celkovú nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková
spoločnosť Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový d.d.f.

Podiel

Mesačná správa

Sporiaca kalkulačka

Viac o fonde

Základné údaje fondu

Dokumenty

30. január 2015

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

12 115 640 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

2009

2010

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

0,1%

2011

2012

2013

2014

2015

0,036847 €

Dátum vytvorenia fondu

13. február 2009

Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2015 - výkonnosť do 30.01.2015.

Charakteristika fondu
Fond je určený tým klientom, ktorí
plánujú odísť do dôchodku v priebehu
nasledujúcich 3 rokov.
Fond dosahuje výnosy na peňažnom a
dlhopisovom trhu z investovania do
krátkodobých
štátnych
dlhopisov,
hypotekárnych
záložných
listov,
štátnych pokladničných poukážok a z
vkladov na bežných a vkladových
účtoch.

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

18,5%

3 - 5 rokov

17,5%

5 a viac rokov

0,0%

Depozitár

ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

Komentár portfólio manažéra fondu
6-mesačný Euribor atakuje nové historické minimá, keď v poslednom mesiaci
poklesol na úroveň 0,16 %. Hlavným dôvodom bolo zverejnenie dlho očakávaného
programu nakupovania štátnych dlhopisov zo strany Európskej centrálnej banky
(ECB). ECB ohlásila mesačné nákupy vo výške 60 miliárd do minimálne septembra
2016.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,3%

1,2%

2,5%
7,6%

2,0%
10,4%

1,8%
11,0%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

57%

43%

Ostatné
investície

0%

56,5%

0%
0,92

Peňažné
investície

0,0%

7,5%

Menové
investície

do 1 roka

18,5%

17,5%

1 až 3
roky

3 až 5
roky

0,0%

0,0%

0,0%

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akcie

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

ISIN

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

13,1%

POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR

XS0874841066

4,3%

Termínovaný vklad 17/06/2015

-

8,7%

Termínovaný vklad 15/12/2015

-

3,8%

Termínovaný vklad 20/01/2017

-

7,6%

Termínovaný vklad 25/09/2015

-

3,6%

TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR

SK4120009002

7,5%

Termínovaný vklad 18/12/2015

-

2,9%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

6,4%

Termínovaný vklad 09/10/2015

-

2,9%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

5,9%

Termínovaný vklad 19/11/2015

-

2,9%

Termínovaný vklad 29/05/2015

-

4,6%

Termínovaný vklad 28/03/2016

-

2,6%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

4,6%

Termínovaný vklad 10/04/2015

-

2,5%

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich
výnosov. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť
celkovú nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková
spoločnosť Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový d.d.f.

Podiel

Mesačná správa

Sporiaca kalkulačka

Viac o fonde

Základné údaje fondu

Dokumenty

31. december 2014

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

11 871 963 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

2009

2010

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

2011

2012

2013

2014

0,036818 €

Dátum vytvorenia fondu

13. február 2009

Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2014 - výkonnosť do 31.12.2014.

Charakteristika fondu
Fond je určený tým klientom, ktorí
plánujú odísť do dôchodku v priebehu
nasledujúcich 3 rokov.
Fond dosahuje výnosy na peňažnom a
dlhopisovom trhu z investovania do
krátkodobých
štátnych
dlhopisov,
hypotekárnych
záložných
listov,
štátnych pokladničných poukážok a z
vkladov na bežných a vkladových
účtoch.

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

18,8%

3 - 5 rokov

17,8%

5 a viac rokov

0,0%

Depozitár

ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

Komentár portfólio manažéra fondu
Celý rok 2014 sa niesol v duchu poklesu sadzieb na eurových dlhopisových a
peňažných trhoch. Tento pokles pomáhal fondu, ktorý ukončil svoj rok so ziskom
+1,5 %, čo je pre konzervatívnu stratégiu v tomto prostredí dobrý výsledok. Nízke
krátkodobé úrokové sadzby sa však odrážajú v nízkom výnosovom potenciáli fondu
na najbližšie obdobie.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,3%

1,5%

2,5%
7,6%

2,0%
10,6%

1,8%
10,9%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

50%

50%

Ostatné
investície

0%

50,4%

0%

0,0%

0,98

Peňažné
investície

Menové
investície

12,9%

18,8%

17,8%

do 1 roka

1 až 3
roky

3 až 5
roky

0,0%

0,0%

0,0%

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akcie

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

ISIN

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

13,3%

Termínovaný vklad 15/12/2015

-

3,8%

Termínovaný vklad 17/06/2015

-

8,9%

Termínovaný vklad 25/09/2015

-

3,7%

TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR

SK4120009002

7,7%

Termínovaný vklad 02/01/2015

-

3,0%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

6,5%

Termínovaný vklad 09/10/2015

-

3,0%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

6,0%

Termínovaný vklad 19/11/2015

-

2,9%

Termínovaný vklad 29/05/2015

-

4,7%

SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR

SK4120006503

2,7%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

4,6%

Termínovaný vklad 28/03/2016

-

2,6%

POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR

XS0874841066

4,5%

Termínovaný vklad 10/04/2015

-

2,6%

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich
výnosov. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť
celkovú nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková
spoločnosť Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový d.d.f.

Podiel

Mesačná správa

Sporiaca kalkulačka

Viac o fonde

Základné údaje fondu

Dokumenty

28. november 2014

www.ddstatrabanky.sk

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

11 584 517 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

2009

2010

1,4%

4,0%

1,9%

1,5%

2011

2012

2013

2014

0,036834 €

Dátum vytvorenia fondu

13. február 2009

Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2014 - výkonnosť do 28.11.2014.

Charakteristika fondu
Fond je určený tým klientom, ktorí
plánujú odísť do dôchodku v priebehu
nasledujúcich 3 rokov.
Fond dosahuje výnosy na peňažnom a
dlhopisovom trhu z investovania do
krátkodobých
štátnych
dlhopisov,
hypotekárnych
záložných
listov,
štátnych pokladničných poukážok a z
vkladov na bežných a vkladových
účtoch.

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

19,3%

3 - 5 rokov

18,3%

5 a viac rokov

0,0%

Depozitár

ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

Komentár portfólio manažéra fondu
Boj Európskej centrálnej banky (ECB) s nízkou infláciou sa po výrazných poklesoch
cien komodít opätovne komplikuje. Jej prezident Draghi minulý mesiac opäť vyjadril
obavy z tohto vývoja a zdôraznil potrebu ďalších krokov ECB. Tento vývoj sa priamo
premieta do nízkych krátkodobých úrokových sadzieb, čo sa odráža na nízkom
výnosovom potenciáli fondu.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,4%

1,8%

2,5%
7,8%

2,0%
10,6%

1,8%
11,0%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

49%

51%

Ostatné
investície

0%

49,2%

0%

0,0%

1,05

Peňažné
investície

Menové
investície

13,2%

19,3%

18,3%

do 1 roka

1 až 3
roky

3 až 5
roky

0,0%

0,0%

0,0%

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akcie

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

ISIN

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

13,7%

Termínovaný vklad 15/12/2014

-

3,9%

Termínovaný vklad 17/06/2015

-

9,1%

Termínovaný vklad 25/09/2015

-

3,8%

TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR

SK4120009002

7,9%

Termínovaný vklad 19/12/2014

-

3,0%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

6,7%

Termínovaný vklad 09/10/2015

-

3,0%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

6,1%

Termínovaný vklad 19/11/2015

-

3,0%

Termínovaný vklad 29/05/2015

-

4,8%

SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR

SK4120006503

2,8%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

4,8%

Termínovaný vklad 28/03/2016

-

2,7%

POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR

XS0874841066

4,6%

Termínovaný vklad 10/04/2015

-

2,6%

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich
výnosov. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť
celkovú nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková
spoločnosť Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový d.d.f.

Podiel

Mesačná správa

Sporiaca kalkulačka

Viac o fonde

Základné údaje fondu

31. október 2014

www.ddstatrabanky.sk

Dokumenty

Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív

11 339 234 €

Aktuálna hodnota DDJ

0,3%

1,3%

2009

2010

1,4%

4,0%

1,9%

1,6%

2011

2012

2013

2014

0,036843 €

Dátum vytvorenia fondu

13. február 2009

Ukazovateľ rizík a výnosov
2

1

3

4

5

6

7
Poznámka: 2009 - výkonnosť od 13.02.2009; 2014 - výkonnosť do 31.10.2014.

Charakteristika fondu
Fond je určený tým sporiteľom, ktorí
plánujú odísť do dôchodku v priebehu
nasledujúcich 3 rokov.
Fond dosahuje výnosy na peňažnom a
dlhopisovom trhu z investovania do
krátkodobých
štátnych
dlhopisov,
hypotekárnych
záložných
listov,
štátnych pokladničných poukážok a z
vkladov na bežných a vkladových
účtoch.

Dlhopisové investície
0 - 3 roky

19,7%

3 - 5 rokov

18,7%

5 a viac rokov

0,0%

Depozitár

ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny
Modifikovaná durácia portfólia

Komentár portfólio manažéra fondu
Napriek tomu, že Európska centrálna banka (ECB) sa naďalej snaží spustením
ďalších dvoch nových programov nákupov cenných papierov podporiť slabý
ekonomický rast v eurozóne a naštartovať rast inflácie, zatiaľ sa jej to veľmi nedarí.
Inflácia je napriek nízkym sadzbám hlboko pod cieľom ECB. 6-mesačný Euribor sa
pohybuje na úrovni okolo 0,15 % a výnosy krátkych štátnych dlhopisov niektorých
krajín eurozóny sú dokonca záporné.

Výkonnosť
ročne (p.a.)
za dané obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

5 rokov

od zač.

0,6%

2,2%

2,6%
7,9%

2,0%
10,6%

1,9%
11,0%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti
Peňažné a menové
investície

Dlhopisové
investície

48%

52%

Ostatné
investície

0%

0,481415628

0%

0

1,11

Peňažné
investície

0,19710635
0,186612134
0,134865888

Menové
investície

do 1 roka

1 až 3
roky

3 až 5
roky

0

0

0

5 a viac
rokov

Alternatívne
investície

Akcie

Najvýznamnejšie investície
Názov

ISIN

Podiel

Názov

ISIN

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR

SK4120009028

14,0%

Termínovaný vklad 14/11/2014

-

4,0%

Termínovaný vklad 17/06/2015

-

9,3%

Termínovaný vklad 25/09/2015

-

3,9%

TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR

SK4120009002

8,0%

Termínovaný vklad 19/12/2014

-

3,1%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR

SK4120008418

6,8%

Termínovaný vklad 06/11/2014

-

3,1%

TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR

SK4120009705

6,3%

SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR

SK4120006503

2,8%

Termínovaný vklad 29/05/2015

-

4,9%

Termínovaný vklad 28/03/2016

-

2,8%

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR

SK4120008467

4,9%

Termínovaný vklad 10/04/2015

-

2,7%

POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR

XS0874841066

4,7%

TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR

SK4120008509

2,6%

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich
výnosov. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť
celkovú nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková
spoločnosť Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový d.d.f.

Podiel

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30.september 2014

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
11 123 923,70
Aktuálna hodnota DDJ
0,036848
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

3%
2%
1%
0%
-1%
02.2009

08.2009

02.2010

08.2010

02.2011

08.2011

02.2012

08.2012

02.2013

08.2013

02.2014

08.2014

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,61%

celkovo

EUR

0,76%

2,48%

8,05%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Európska centrálna banka (ECB) na svojom septembrovom zasadnutí prekvapivo pristúpila k ďalšiemu znižovaniu úrokových sadzieb. Kľúčová
úroková sadzba poklesla na 0,05 % a depozitná sadzba ešte viac poklesla do negatívnych čísel, na úroveň -0,20 %. Touto možno na prvý pohľad
kozmetickou zmenou ECB opätovne signalizovala svoju ochotu podporiť slabý ekonomický rast eurozóny. Do akej miery dokáže ECB skutočne
realizovať svoj zámer cez monetárne uvoľňovanie (keďže úrokové sadzby aj v minulosti problematických krajín sú na minimách) a zároveň
nevytvárať možný morálny hazard v podobe slabšieho dôrazu na prepotrebné štrukturálne reformy zostáva naďalej otvorenou otázkou.
zostáva že nominálna výška krátkych úrokových sadzieb je na svojich historických minimách,
minimách čo sa odráža i na výškach
Skutočnosťou naďalej zostáva,
sadzieb, za ktoré je fond schopný uložiť svoje peniaze v bankách a tým pádom i na možnom výnosovom potenciáli fondu.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
2,88%
do 1 roka
10,86%
Peňažné
investície
47,17%

Dlhopisové
investície
52,83%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
20,10%

SK

3 - 5 rokov
18,99%

Modifikovaná durácia portfólia 1,18

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120009028
SK4120009002
SK4120008418
SK4120009705
SK4120008467
XS0874841066
SK4120006503
SK4120008509
SK4120009184

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR
VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

14,25%
8,17%
6,94%
6,38%
4,95%
4,74%
2,88%
2,69%
1,83%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

28.august 2014

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
10 890 700,37
Aktuálna hodnota DDJ
0,036826
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

3%
2%
1%
0%
-1%
02.2009

08.2009

02.2010

08.2010

02.2011

08.2011

02.2012

08.2012

02.2013

08.2013

02.2014

08.2014

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,67%

celkovo

EUR

0,84%

2,61%

8,21%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Silnejúce volanie po zásahu zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) prinieslo nové historické minimá nielen na nemeckých 10-ročných
úrokových sadzbách, ale aj na 6-mesačnej sadzbe EURIBOR, ktorý poklesol na úroveň 0,25 %. V kontexte zhoršujúcich sa makroekonomických
správ v Eurozóne, ktorá sa na jednej strane borí so štrukturálnymi problémami (Francúzsko, Taliansko) a na strane druhej s čoraz materiálnejším
dopadom konfliktu voči Rusku, nie sú tieto očakávania výrazným prekvapením. Do akej miery tieto očakávania ECB naplní je pri súčasnej úrovni
sadzieb otázne. Skutočnosťou naďalej zostáva, že nominálna výška krátkych úrokových sadzieb je na svojich historických minimách, čo sa odráža
i na výškach sadzieb
sadzieb, za ktoré je fond schopný uložiť svoje peniaze v bankách a tým pádom i na možnom výnosovom potenciáli fondu
fondu.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
2,94%
do 1 roka
11,08%
Peňažné
investície
46,17%

Dlhopisové
investície
53,83%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
20,48%

SK

3 - 5 rokov
19,33%

Modifikovaná durácia portfólia 1,24

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120009028
SK4120009002
SK4120008418
SK4120009705
SK4120008467
XS0874841066
SK4120006503
SK4120008509
SK4120009184

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR
VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

14,50%
8,33%
7,08%
6,50%
5,05%
4,82%
2,94%
2,75%
1,86%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.júl 2014

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
10 617 952,63
Aktuálna hodnota DDJ
0,036755
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%

Investičná stratégia

3%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.
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08.2009
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08.2010

02.2011

08.2011

02.2012

08.2012

02.2013

08.2013

02.2014

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,68%

celkovo

EUR

0,96%

2,38%

8,28%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Po miernom poklese 6-mesačného Euriboru ešte v júni, ktorý tak reagoval na ďalšie uvoľnenie monetárnej politiky Európskej centrálnej banky
(ECB). Minulý mesiac nepriniesol žiadne výrazne zmeny krátkodobých výnosov nástrojov peňažného trhu do jedného roka. Skutočnosťou naďalej
zostáva, že nominálna výška týchto sadzieb je na svojich historických minimách, čo sa odráža i na výškach sadzieb, za ktoré je fond schopný uložiť
svoje peniaze v bankách. Súčasné nastavenie ECB nepredpokladá výrazný nárast sadzieb do konca roka 2015, aj keď toto bude do veľkej miery
závisieť od hospodárskeho vývoja v Eurózone, ktorý však momentálne pomerne výrazne zaostáva za očakávaniami.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
3,01%
do 1 roka
4,71%
Peňažné
investície
58,28%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
14,29%

Dlhopisové
investície
41,72%

SK

3 - 5 rokov
19,69%

Modifikovaná durácia portfólia 1,09

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120009028
SK4120008418
SK4120008467
XS0874841066
SK4120006503
SK4120008509
SK4120009184
SK4120009002

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

14,78%
7,23%
5,16%
4,92%
3,01%
2,82%
1,90%
1,90%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30.jún 2014

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
10 364 106,69
Aktuálna hodnota DDJ
0,036723
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%

Investičná stratégia

3%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.
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02.2014

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,72%

celkovo

EUR

1,24%

2,49%

8,38%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Výnosy na krátkej strane výnosovej krivky reprezentovanej 6-mesačným Euriborom opätovne poklesli o 0,09 % na 0,27 %, čo možno pripísať
najmä Európskej centrálnej banke (ECB), ktorá na svojom júnovom zasadnutí prekvapila trhy. Spomalenie rastu v eurozóne za prvý kvartál v
kombinácií s pretrvávajúcou nízkou infláciou a relatívne silným eurom prinútil ECB pristúpiť nielen k zníženiu kľúčovej refinančnej sadzby o 0,1 %
na 0,15 %, ale aj k zníženiu depozitnej sadzby do negatívneho teritória, čo sa v histórii moderného bankovníctva na takej úrovni ešte nestalo.
Skutočným prekvapením pre trhy však bolo široké spektrum ďalších nástrojov, ktoré je ECB pripravená použiť, či už sú to dlhodobé refinančné
0 4 %-ný
% ný úrok fixný na niekoľko rokov,
rokov zastavenie sterilizačného programu alebo príprava na priame nákupy krytých cenných
operácie za 0,4
papierov. V samej podstate trhy špekulovali o mnohých týchto riešeniach, nikto však nepredpokladal, že ECB je pripravená urobiť všetky naraz.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
3,09%
do 1 roka
4,83%
Peňažné
investície
57,39%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
14,61%

Dlhopisové
investície
42,61%

SK

3 - 5 rokov
20,07%

Modifikovaná durácia portfólia 1,14

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120009028
SK4120008418
SK4120008467
XS0874841066
SK4120006503
SK4120008509
SK4120009184
SK4120009002

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

15,07%
7,39%
5,27%
5,01%
3,09%
2,88%
1,95%
1,94%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30.máj 2014

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
10 099 928,38
Aktuálna hodnota DDJ
0,036684
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%

Investičná stratégia

3%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

2%
1%
0%
-1%
02.2009

08.2009

02.2010

08.2010

02.2011

08.2011

02.2012

08.2012

02.2013

08.2013

02.2014

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,72%

celkovo

EUR

1,34%

2,34%

8,40%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Výnosy na krátkej strane výnosovej krivky reprezentovanej 6-mesačným EURIBOR-om nepatrne poklesli o 0,04 % na 0,40 %. Veľká pozornosť
investorov sa sústreďuje na júnové zasadnutie Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá už niekoľko mesiacov čelí veľmi nízkej inflácií pohybujúcej
sa hlboko pod jej cielenou úrovňou, čo za istých okolností predstavuje hrozbu deflácie (klesajúcich cien). Dopyt po zásahu od ECB je o to silnejší,
že posledné zverejnené údaje za prvý kvartál ukázali len malý 0,2 % nárast HDP, čo by naznačovalo, že hospodársky rast eurozóny je podstatne
slabší ako naznačovali prognózy zo začiatku roka. V kontexte možných problémov s dodávkami najmä plynu z Ruska by sa mohla eurozóna veľmi
čísel Trh očakáva od ECB zníženie sadzieb a potenciálne zverejnenie dlhodobého plánu priamych refinančných
ľahko posunúť do negatívnych čísel.
operácií s cieľom podporiť rast úverov a tým pádom i ekonomiky a zároveň sa vyhnúť nebezpečnej deflačnej špirále.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
3,17%
do 1 roka
9,46%
Peňažné
investície
46,31%

Dlhopisové
investície
53,69%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
20,54%

SK

3 - 5 rokov
20,51%

Modifikovaná durácia portfólia 1,34

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120009028
SK4120008418
SK4120008301
SK4120008467
XS0874841066
XS0149619099
SK4120006503
SK4120008509
SK4120009184
SK4120009002

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

15,40%
7,57%
5,57%
5,40%
5,11%
4,51%
3,17%
2,96%
2,00%
1,99%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30.apríl 2014

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
9 948 529,56
Aktuálna hodnota DDJ
0,036634
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%

Investičná stratégia

3%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.
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Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,72%

celkovo

EUR

1,66%

2,30%

8,40%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Krátka strana výnosovej krivky sa výrazne nemenila v poslednom mesiaci. 6-mesačný Euribor len nepatrne narástol o 0,02 % na 0,40 % a viac menej je od začiatku
roka stabilný. Európa naďalej potvrdzuje mierne ekonomické oživenie s výhľadom na rast na úrovni okolo 1,5 %, na čo veľmi dobre reagujú dlhopisy krajín na
periférií, keď postupne dochádza k zmenšovaniu rozdielov vo výške výnosov medzi jednotlivými členskými štátmi. Snáď jedinou problematickou oblasťou zostáva
vývoj inflácie, ktorá sa pohybuje hlboko pod 2 % cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 0,5 %. Prípadná hrozba deflácie by značným spôsobom mohla
narušiť mierne ekonomické oživenie. Napriek tomu, že šéf ECB Draghi si ju nepripúšťa, na prvý pohľad je zrejme, že výška súčasnej inflácie Eurozóny je dobrým
dôvodom minimálne na diskusiu o možných
prípade,
ý riešeniach zo stranyy ECB v p
p
, že inflácia bude naďalejj klesať.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
3,22%
do 1 roka
9,60%
Peňažné
investície
45,61%

Dlhopisové
investície
54,39%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
20,82%

SK

3 - 5 rokov
20,75%

Modifikovaná durácia portfólia 1,39

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120009028
SK4120008418
SK4120008301
SK4120008467
XS0874841066
XS0149619099
SK4120006503
SK4120008509
SK4120009184
SK4120009002

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

15,58%
7,67%
5,64%
5,46%
5,17%
4,58%
3,22%
3,00%
2,04%
2,02%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.marec 2014

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
9 763 065,99
Aktuálna hodnota DDJ
0,036571
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%

Investičná stratégia

3%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.
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08.2011
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02.2013

08.2013

02.2014

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,70%

celkovo

EUR

1,70%

2,46%

8,32%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Krátka strana výnosovej krivky sa v poslednom mesiaci výrazne nemenila. 6-mesačný Euribor len nepatrne narástol na 0,4 % a viac menej je od začiatku roka
stabilný. Európa naďalej potvrdzuje mierne ekonomické oživenie s výhľadom na rast na úrovni okolo 1,5 %, na čo veľmi dobre reagujú dlhopisy krajín na periférii,
keď postupne dochádza k zmenšovaniu rozdielov vo výške výnosov medzi jednotlivými členskými štátmi. Snáď jedinou problematickou oblasťou zostáva vývoj
inflácie, ktorá sa pohybuje hlboko pod 2 % cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 0,5 %. Prípadná hrozba deflácie by značným spôsobom mohla
narušiť mierne ekonomické oživenie. Napriek tomu, že šéf ECB Draghi si ju nepripúšťa, na prvý pohľad je zrejmé, že výška súčasnej inflácie eurozóny je dobrým
dôvodom minimálne na diskusiu o možných
ý riešeniach zo stranyy ECB v prípade,
p p
, že inflácia bude naďalejj klesať.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
3,28%
do 1 roka
9,78%
Peňažné
investície
47,17%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
15,60%

Dlhopisové
investície
52,83%

SK

3 - 5 rokov
24,17%

Modifikovaná durácia portfólia 1,37

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120009028
SK4120008418
SK4120008467
SK4120008301
XS0874841066
XS0149619099
SK4120006503
SK4120008509
SK4120009184
SK4120009002

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR
POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

13,17%
7,79%
5,74%
5,74%
5,26%
4,67%
3,28%
3,05%
2,08%
2,06%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

28.február 2014

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
9 464 321,50
Aktuálna hodnota DDJ
0,036518
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.
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Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,67%

celkovo

EUR

1,75%

2,41%

8,22%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
6-mesačný Euribor zostal vo februári naďalej na dlhodobo nízkej úrovni 0,38 %. To má za následok naďalej veľmi málo atraktívne zhodnotenia termínovaných
vkladov ako aj výnosov krátkodobých cenných papierov, do ktorých fond primárne investuje. Výraznejšie ale klesli výnosy na slovenských štátnych dlhopisoch, čo
cez nárast ich cien pozitívne prispelo k výkonnosti fondu. Čo sa týka budúceho vývoja trhu depozitných sadzieb a sadzieb nástrojov peňažného trhu, Európska
centrálna banka (ECB) je stále pripravená pristúpiť na čokoľvek (vrátane negatívnych sadzieb na úložkách v ECB) s cieľom podporiť bankový sektor a tým aj celkovú
ekonomiku. Preto len veľmi ťažko možno očakávať zmenu trendu pri krátkodobých úrokových sadzbách, ktoré zostanú pravdepodobne veľmi nízke ešte dlhý čas.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Peňažné
investície
45,37%

pohyblivý kupón
3,38%
do 1 roka
10,08%
1 - 3 roky
8,05%

Dlhopisové
investície
54,63%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

3 - 5 rokov
33,11%

SK

Modifikovaná durácia portfólia 1,45

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120009028
SK4120008418
SK4120008301
SK4120008467
XS0874841066
XS0149619099
SK4120006503
SK4120008509
SK4120009184
SK4120009002

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

13,51%
8,29%
5,91%
5,90%
5,41%
4,81%
3,38%
3,15%
2,14%
2,12%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.január 2014

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
9 273 956,62
Aktuálna hodnota DDJ
0,036405
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.
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Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,58%

celkovo

EUR

1,40%

2,14%

7,93%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
6-mesačný Euribor sa udržal na „zvýšenej“ decembrovej úrovni 0,35 % aj prvý mesiac v roku. Táto v absolútnom vyjadrení stále nízka hodnota predurčuje výšku
depozitných sadzieb a sadzieb nástrojov peňažného trhu, na ktorých fond primárne pôsobí. Na rozdiel od americkej centrálnej banky, ktorá síce mierne, ale isto
ustupuje od kvantitatívneho uvoľňovania, je Európska centrálna banka (ECB) stále pripravená pristúpiť na čokoľvek (vrátane negatívnych sadzieb na úložkách v
ECB) s cieľom podporiť bankový sektor a tým aj celkovú ekonomiku. Odhliadnuc od problémov vysokého zadlženia, ktoré bude pre obidva regióny rovnako ťažkou
úlohou, hrá v odlišnom postoji centrálnych bánk dôležitú rolu miera ekonomického oživenia a veľkosť bankového sektoru relatívne k veľkosti ekonomík, kde Európa
čelí p
potenciálne väčším p
problémom. Preto len veľmi ťažko možno očakávať zmenu trendu na krátkejj výnosovej
pravdepodobne
veľmi nízko
ý
j krivke,, ktorá zostane p
p
ešte dlhý čas.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
3,45%
do 1 roka
10,56%
Peňažné
investície
52,47%

Dlhopisové
investície
47,53%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
10,36%

SK

3 - 5 rokov
23,16%

Modifikovaná durácia portfólia 1,10

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120008418
SK4120008301
SK4120008467
XS0874841066
XS0149619099
SK4120006503
SK4120009028
SK4120008509
SK4120004227
SK4120009002
SK4120009184

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
8,40%
5,99%
5,98%
5,44%
4,91%
3,45%
3,34%
3,21%
2,44%
2,19%
2,17%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.december 2013

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
9 173 554,35
Aktuálna hodnota DDJ
0,036273
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.
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Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,46%

celkovo

EUR

1,24%

1,92%

7,56%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Po pomerne stabilnom období v prvých 11 mesiacov roka, keď už 6-mesačný Euribor nereagoval na ďalšie znižovanie sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky
(ECB) a bol viac menej na rovnakých úrovniach ako na začiatku roka, v decembri došlo k jeho nárastu o vyše 0,08 % na 0,35 %. Tento v samej podstate nie až taký
silný absolútny nárast bol spôsobený tým, že mnohé banky sa ku koncu roka rozhodli znížiť objem úverov od ECB a na trhu tak došlo k zhoršeniu likvidity, čo malo
za následok zvýšenie Euriborových sadzieb. Bankový sektor asi chcel vo svojich účtovných závierkach ku koncu roka ukázať menšiu závislosť od financovania od
ECB, bez ohľadu na to, či toto financovanie naozaj potreboval, alebo bolo použité kvôli nízkemu úročeniu, ako lacný zdroj likvidity. Tento technický faktor asi ťažko
bude znamenať otočenie trendu v depozitných
krivka jje stále hlboko p
pod úrovňou inflácie a od nejj sa
p
ý sadzbách,, za ktoré fond ukladá svoju
j likviditu. Krátka výnosová
ý
budú primárne odvíjať budúce výnosy fondu.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
3,49%

Peňažné
investície
51,79%

do 1 roka
7,43%
1 - 3 roky
7,64%

Dlhopisové
investície
48,21%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

3 - 5 rokov
24,08%

SK

5 - 10 rokov
5,57%

Modifikovaná durácia portfólia 1,12

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120008418
SK4120008301
SK4120008467
XS0874841066
XS0149619099
SK4120006503
SK4120009028
SK4120008509
SK4120004227
SK4120009002
SK4120009184

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
8,44%
6,28%
6,01%
5,57%
4,96%
3,49%
3,35%
3,24%
2,47%
2,21%
2,19%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

29.november 2013

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
9 088 950,96
Aktuálna hodnota DDJ
0,036200
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.
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1%
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-1%
02.2009

08.2009

02.2010

08.2010

02.2011

08.2011

02.2012

08.2012

02.2013

08.2013

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,41%

celkovo

EUR

0,99%

1,79%

7,41%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Napriek prekvapivému zníženiu sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB), 6-mesačný Euribor nezareagoval veľkým poklesom a stále sa udržuje na
rekordne nízkych úrovniach, v podstate rovnakých ako na začiatku roka. Prebytok likvidity tlačí banky do ďalšieho znižovania sadzieb ponúkaných na úložkách, čo
má priamy dopad na výnosy generované vo fonde. Pri súčasnej úrovni inflácie a pomerne slabého ekonomického oživenia v eurozóne možno len veľmi ťažko
očakávať zmenu tohto trendu, skôr naopak, pokiaľ by ECB naďalej znižovala sadzby aj do negatívnych úrovní, tlak prebytku likvidity by len silnel. Krátka výnosová
krivka sa tak postupne posúva hlbšie a hlbšie pod úroveň inflácie.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
3,51%

Peňažné
investície
51,29%

do 1 roka
7,49%
1 - 3 roky
7,71%

Dlhopisové
investície
48,71%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

3 - 5 rokov
24,36%

SK

5 - 10 rokov
5,63%

Modifikovaná durácia portfólia 1,18

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120008418
SK4120008301
SK4120008467
XS0874841066
XS0149619099
SK4120006503
SK4120009028
SK4120008509
SK4120004227
SK4120009002
SK4120009184

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
8,54%
6,35%
6,08%
5,63%
5,00%
3,51%
3,39%
3,27%
2,49%
2,23%
2,21%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.október 2013

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
9 044 238,43
Aktuálna hodnota DDJ
0,036036
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.
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08.2009

02.2010

08.2010

02.2011

08.2011

02.2012

08.2012

02.2013

08.2013

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,27%

celkovo

EUR

0,63%

1,63%

6,97%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Rovnako ako predchádzajúci silný nárast sadzieb na dlhej strane výnosovej krivky, ani ich pokles v posledných dvoch mesiacoch sa vôbec neprejavuje na
medzibankových krátkych sadzbách do jedného roka, ktoré sa udržujú na stabilne nízkych úrovniach. Mierne ekonomické zlepšenie v Európe je príliš krehké a
Európska centrálna banka preto len tak skoro nepristúpi k akémukoľvek zvyšovaniu úrokových sadzieb. Skôr naopak, aj v súvislosti so silnejúcim eurom trh začal
očakávať ďalšie znižovanie sadzieb. Silný prebytok likvidity tak naďalej bude hlavným dôvodom, prečo nielen medzibankové sadzby, ale aj krátka strana výnosovej
krivky budú hlboko pod úrovňou inflácie.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
3,53%

Peňažné
investície
51,26%

do 1 roka
7,53%
1 - 3 roky
7,73%

Dlhopisové
investície
48,74%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

3 - 5 rokov
24,35%

SK

5 - 10 rokov
5,59%

Modifikovaná durácia portfólia 1,22

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120008418
SK4120008301
SK4120008467
XS0874841066
XS0149619099
SK4120006503
SK4120009028
SK4120008509
SK4120004227
SK4120009002
SK4120009184

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
POLAND 1.625% 15/1/2019 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
8,54%
6,35%
6,08%
5,59%
5,03%
3,53%
3,39%
3,28%
2,50%
2,24%
2,21%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30.september 2013

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
8 878 881,96
Aktuálna hodnota DDJ
0,035958
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.
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08.2011
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08.2013

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,23%

celkovo

EUR

0,75%

1,73%

6,85%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Nárast sadzieb na dlhej strane výnosovej krivky v posledných mesiacoch sa vôbec neprejavuje na medzibankových krátkych sadzbách do jedného roka, ktoré sa
udržujú na stabilne nízkych úrovniach. Predsa len mierne ekonomické zlepšenie v Európe je príliš krehké a Európska centrálna banka preto len tak skoro nepristúpi
k akémukoľvek zvyšovaniu úrokových sadzieb. Silný prebytok likvidity tak naďalej bude hlavným dôvodom, prečo nielen medzibankové sadzby, ale i krátka strana
výnosovej krivky budú hlboko pod úrovňou inflácie.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
3,60%
do 1 roka
7,66%
Peňažné
investície
56,16%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
7,86%

Dlhopisové
investície
43,84%

SK

3 - 5 rokov
24,71%

Modifikovaná durácia portfólia 1,00

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120008418
SK4120008301
SK4120008467
XS0149619099
SK4120006503
SK4120009028
SK4120008509
SK4120004227
SK4120009002
SK4120009184

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
8,67%
6,45%
6,17%
5,12%
3,60%
3,43%
3,34%
2,55%
2,28%
2,25%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30.august 2013

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
8 715 404,89
Aktuálna hodnota DDJ
0,035891
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.
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02.2013
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Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,18%

celkovo

EUR

0,65%

2,29%

6,69%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Silný prebytok likvidity na krátkej strane krivky vytvára nevídaný tlak na úložky do jedného roka, keď banky v pravidelných intervaloch pristupujú k ich znižovaniu, čo
má priamy negatívny dopad na výnosnosť hotovosti držanej v bankách. Ekonomické vyhliadky Európy síce zaznamenali mierne pozitívne otočenie v posledných
zverejnených dátach, ale o naštartovaní silného rastu sa ešte nedá ani zďaleka hovoriť. Európska centrálna banka preto len tak skoro nepristúpi k akémukoľvek
zvyšovaniu úrokových sadzieb a prebytok likvidity bude naďalej posúvať výnosy peňažných a i krátkych dlhopisových investícií hlboko pod úroveň inflácie.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
3,66%
do 1 roka
7,80%
Peňažné
investície
55,48%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
7,99%

Dlhopisové
investície
44,52%

SK

3 - 5 rokov
25,06%

Modifikovaná durácia portfólia 1,05

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120008418
SK4120008301
SK4120008467
XS0149619099
SK4120006503
SK4120009028
SK4120008509
SK4120004227
SK4120009002
SK4120009184

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
8,79%
6,54%
6,25%
5,21%
3,66%
3,48%
3,39%
2,59%
2,32%
2,28%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.júl 2013

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
8 540 445,95
Aktuálna hodnota DDJ
0,035902
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.
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08.2012

02.2013

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,24%

celkovo

EUR

0,72%

2,33%

6,86%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Silný prebytok likvidity na krátkej strane krivky vytvára nevídaný tlak na úložky do jedného roka, keď banky v pravidelných intervaloch pristupujú k ich znižovaniu, čo
má priamy negatívny dopad na výnosnosť hotovosti držanej v bankách. Ekonomické vyhliadky Európy síce zaznamenali mierne pozitívne otočenie v posledných
zverejnených dátach, ale o naštartovaní silného rastu sa ešte nedá ani zďaleka hovoriť. Európska centrálna banka preto len tak skoro nepristúpi k akémukoľvek
zvyšovaniu úrokových sadzieb a prebytok likvidity bude naďalej posúvať výnosy peňažných a i krátkych dlhopisových investícií hlboko pod úroveň inflácie.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
3,74%
do 1 roka
7,96%
Peňažné
investície
61,23%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
8,16%

Dlhopisové
investície
38,77%

SK

3 - 5 rokov
18,91%

Modifikovaná durácia portfólia 0,89

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120008418
SK4120008467
XS0149619099
SK4120006503
SK4120009028
SK4120008509
SK4120004227
SK4120009002
SK4120009184

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
8,98%
6,38%
5,31%
3,74%
3,56%
3,46%
2,65%
2,36%
2,33%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

28.jún 2013

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
8 344 187,28
Aktuálna hodnota DDJ
0,035830
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.
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02.2013

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,19%

celkovo

EUR

0,68%

2,73%

6,74%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Plány americkej centrálnej banky o čiastočnom obmedzení programu kvantitatívneho uvoľňovania do konca roka a jeho možnom ukončení v polovici budúceho roka
mali za následok len mierne zvýšenie 6-mesačnej Euriborovej sadzby na 0,26 % p.a. Ide o síce najvyššie úrovne od začiatku roka, ale stále je absolútna výška
sadzieb veľmi nízka, hlboko pod úrovňou inflácie. S tým je spojená aj výška úrokových sadzieb ponúkaných bankami na úložkách, od ktorých sa pomerne výrazne
odvíja očakávaný výnos fondu. Napriek zmene rétoriky jednej z najvýznamnejších centrálnych bánk sveta je na peňažnom trhu cítiť silný prebytok likvidity a krátka
strana krivky sa len mierne posunula smerom hore.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
3,82%
do 1 roka
8,14%
Peňažné
investície
60,50%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
8,32%

Dlhopisové
investície
39,50%

SK

3 - 5 rokov
19,22%

Modifikovaná durácia portfólia 0,92

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120008418
SK4120008467
XS0149619099
SK4120006503
SK4120009028
SK4120008509
SK4120004227
SK4120009002
SK4120009184

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
9,13%
6,48%
5,43%
3,82%
3,61%
3,54%
2,71%
2,41%
2,37%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.máj 2013

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
8 168 049,97
Aktuálna hodnota DDJ
0,035846
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.
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02.2013

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,22%

celkovo

EUR

0,80%

2,91%

6,81%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Na medzibankovom trhu naďalej pretrváva určitá stabilita a 6-mesačná Euriborová sadzba je v podstate na nezmenených úrovniach od konca minulého roka. Tok
makroekonomický správ z celého sveta je skôr negatívny a preto trhy očakávajú ďalšiu zvýšenú aktivitu zo strany centrálnych bánk. V súlade s očakávaniami
Európska centrálna banka pristúpila na začiatku mesiac k ďalšiemu zníženiu kľúčovej úrokovej sadzby 0,25 % na úroveň 0,50 %. To sa však už neprejavuje výrazne
na medzibankovom trhu, keďže tieto sadzby sú už aj tak na veľmi nízkych úrovniach a už ani zďaleka neklesajú takým tempom, na aké sme boli zvyknutí minulý rok.
Prebytok likvidity na trhu je však naďalej cítiť a s tým je spojená i výška sadzieb ponúkaných bankami na vkladoch, od ktorých sa pomerne výrazne odvíja výnos
fondu.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
3,92%
do 1 roka
2,77%
Peňažné
investície
59,05%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
14,52%

Dlhopisové
investície
40,95%

SK

3 - 5 rokov
19,75%

Modifikovaná durácia portfólia 0,98

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120008418
SK4120008467
XS0149619099
SK4120006503
SK4120009028
SK4120008509
SK4120004227
SK4120009002
SK4120009184

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
9,37%
6,66%
6,00%
3,92%
3,72%
3,62%
2,77%
2,47%
2,43%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30.apríl 2013

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
7 958 537,34
Aktuálna hodnota DDJ
0,035810
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.
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Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,20%

celkovo

EUR

0,99%

3,19%

6,75%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Na medzibankovom trhu naďalej pretrváva určitá stabilita a 6-mesačná Euriborová sadzba je v podstate na nezmenených úrovniach od konca minulého roka. Tok
makroekonomických správ z celého sveta je skôr negatívny a preto trhy očakávajú ďalšiu zvýšenú aktivitu zo strany centrálnych bánk. To sa však neprejavuje
výrazne na medzibankovom trhu, keďže tieto sadzby sú už aj tak na veľmi nízkych úrovniach (0,20 % v prípade 6-mesačného Euriboru) a už ani zďaleka neklesajú
takým tempom, na aké sme boli zvyknutí minulý rok. Prebytok likvidity na trhu je však naďalej cítiť a s tým je spojená i výška sadzieb ponúkaných bankami na
úložkách, od ktorých sa pomerne výrazne odvíja výnos fondu.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
4,02%
do 1 roka
2,84%
Peňažné
investície
60,56%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
12,38%

Dlhopisové
investície
39,44%

SK

3 - 5 rokov
20,21%

Modifikovaná durácia portfólia 0,97

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120008418
SK4120008467
XS0149619099
SK4120006503
SK4120009028
SK4120008509
SK4120004227
SK4120009002

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
9,59%
6,81%
6,15%
4,02%
3,81%
3,70%
2,84%
2,53%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

28.marec 2013

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
7 783 075,11
Aktuálna hodnota DDJ
0,035692
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%

Československá obchodná banka, a.s.
3,00%

Investičná stratégia

2,00%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

1,00%
0,00%
-1,00%
02.2009

08.2009

02.2010

08.2010

02.2011

08.2011

02.2012

08.2012

02.2013

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,11%

celkovo

EUR

0,98%

3,42%

6,49%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Na medzibankovej krivke došlo v ostatnom období k určitej stabilizácii a 6-mesačná euriborová sadzba je v podstate na nezmenených úrovniach od konca minulého
roka. Zverejnené makroekonomické dáta najmä v priemysle boli skôr negatívne a vo svetle cyperskej krízy len ťažko možno očakávať, že Európska centrálna banka
(ECB) pristúpi k reštriktívnej monetárnej politike a začne výrazne zvyšovať sadzby. Skôr naopak, Cyprus opäť pripomenul, že európska finančná kríza nie je ani
zďaleka u konca. Rovnako trpkú príchuť vyvolal samotný spôsob riešenia cyperskej krízy, keď časť strát bankového sektoru zaplatia i samotní vkladatelia v bankách
(nad 100 tis. eur). V kombinácií s obmedzením tokov kapitálu, keď je možné manipulovať iba s časťou svojich prostriedkov v rámci stanovených limitov, vytvorila
Európska
menová únia nebezpečný
precedens,, ktorýý môže výrazne
ovplyvniť
správanie
sa p
pri ďalších možných
Eurozóny.
p
p
ýp
ý
py
p
ý krízach v iných
ý krajinách
j
y To,, že Cyprus
yp
je daňový raj a väčšina veľkých vkladateľov je z Ruska určite zohralo veľkú rolu, ale na druhej strane toto riešenie naznačilo, že čiastočné podieľanie na stratách zo
strany vkladateľov v bankách nie je pre Európsku úniu tabu.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
4,10%
do 1 roka
2,90%
Peňažné
investície
59,75%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
12,60%

Dlhopisové
investície
40,25%

SK

3 - 5 rokov
20,65%

Modifikovaná durácia portfólia 1,01

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120008418
SK4120008467
XS0149619099
SK4120006503
SK4120009028
SK4120008509
SK4120004227
SK4120009002

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL71 1.1% 11/2/2015 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
9,70%
7,12%
6,27%
4,10%
3,83%
3,76%
2,90%
2,57%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

28.február 2013

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
7 638 474,61
Aktuálna hodnota DDJ
0,035658
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%

Československá obchodná banka, a.s.
3,00%

Investičná stratégia

2,00%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

1,00%
0,00%
-1,00%
02.2009

08.2009

02.2010

08.2010

02.2011

08.2011

02.2012

08.2012

02.2013

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,15%

celkovo

EUR

1,30%

3,90%

6,60%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Po veľmi pokojnom vstupe do roku 2013, keď finančné trhy nadviazali na rast z konca predchádzajúceho obdobia, prišlo vo februári k určitému ochladeniu.
Najdôležitejšou udalosťou mesiaca boli voľby v Taliansku, ktoré opätovne prinavrátili medzi investorov tému európskej dlhovej krízy. Tá sa v pravidelných intervaloch
vracia a pripomína politikom ich doterajšie resty. Najdôležitejšou inštitúciou v tejto fáze je však Európska centrálna banka. Jej minuloročné vyhlásenia, že urobí
všetko pre záchranu eura a vyriešenie dlhovej krízy, stabilizovali situáciu na trhu. Výraznou podporou pre investorov boli vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky
FED, ktorý vo svojom pravidelnom vystúpení v kongrese vyjadril jednoznačné presvedčenie, že politika kvantitatívneho uvoľňovania prináša pozitívne výsledky
výrazne
prevyšujúce
potenciálne riziká z nejj vyplývajúce.
Portfólio fondu naďalejj udržujeme
veľmi konzervatívne nastavené,, čo p
prináša ovocie vo forme stabilného
ý
p
y j
p
yp ý j
j
zhodnotenia fondu.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Peňažné
investície
61,30%

pohyblivý kupón
4,18%
do 1 roka
2,95%
1 - 3 roky
10,22%

Dlhopisové
investície
38,70%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

SK

3 - 5 rokov
21,36%

Modifikovaná durácia portfólia 0,87

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120008418
SK4120008467
XS0149619099
SK4120006503
SK4120009028
SK4120008509
SK4120004227

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

10,22%
7,25%
6,39%
4,18%
3,89%
3,83%
2,95%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.január 2013

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
7 472 814,76
Aktuálna hodnota DDJ
0,035644
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%

Československá obchodná banka, a.s.
3,00%

Investičná stratégia

2,00%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

1,00%
0,00%
-1,00%
02.2009

08.2009

02.2010

08.2010

02.2011

08.2011

02.2012

08.2012

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,20%

celkovo

EUR

1,59%

4,11%

6,75%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Prvý krát od októbra 2011 došlo k nárastu 6-mesačnej Euriborovej sadzby na mesačnej báze. Išlo len o mierny nárast asi o 0,05 % na stále nízku úroveň 0,28 %. Trh
pod tlakom dobrých ekonomických správ možno začal uvažovať o konci dodávania likvidity zo strany centrálnych bánk, keď silnejú tieto názory hlavne v USA, kde
záznam zo zasadnutia americkej centrálnej banky (FED) naznačil možný koniec tzv. „kvantitatívnemu uvoľňovaniu“. Nám dostupné dáta z centrálnych bánk
naznačujú pravý opak. FED obnovil dodávanie likvidity do systému a už nielen rétoricky ale i reálne cez priame operácie intervenuje na finančných trhoch. Otočku
smerom hore zaznamenala i Čínska centrálna banka. Japonská centrálna banka sa doslova prekonáva v tlačení peňazí, čo je vidno i na silnom oslabení jenu. Snáď
len Európska
centrálna banka ((ECB)) p
poľavila v ostatnom období. Podľa tohto trendu jje veľmi ťažké si p
predstaviť silnýý nárast medzibankových
p
ý sadzieb. Na druhejj
strane ich úroveň je už tak nízka, že určitú stabilizáciu na súčasných úrovniach možno očakávať. Ekonomické čísla síce naznačujú isté oživenie v poslednom
mesiaci a asi vytvárajú najväčší tlak na nárast krátkych sadzieb, ale Európa sa bude musieť ešte vysporiadať so silným eurom, ktoré možno až príliš posilnilo v
ostatnom období a vnáša určité riziká do očakávaného rastu najmä v Nemecku, kde export predstavuje významnú (ak nie najdôležitejšiu) časť hospodárskeho
oživenia.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
4,27%
do 1 roka
2,36%
Peňažné
investície
61,94%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
13,58%

Dlhopisové
investície
38,06%

SK

3 - 5 rokov
17,85%

Modifikovaná durácia portfólia 0,87

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120008418
SK4120008467
XS0149619099
SK4120006503
SK4120008509
SK4120004227
SK4120005810

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

10,44%
7,40%
6,52%
4,27%
3,91%
3,15%
2,36%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.december 2012

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
7 332 601,63
Aktuálna hodnota DDJ
0,035589
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%

Československá obchodná banka, a.s.
3,00%

Investičná stratégia

2,00%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

1,00%
0,00%
-1,00%
02.2009

08.2009

02.2010

08.2010

02.2011

08.2011

02.2012

08.2012

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,24%

celkovo

EUR

2,04%

4,04%

6,87%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Pretlak likvidity na trhu pod vplyvom agresívneho dodávania likvidity zo strany centrálnych bánk je hlavným dôvodom ďalšieho poklesu medzibankových sadzieb,
ktoré od leta roku 2011 klesajú. Najmä Európska centrálna banka (ECB) je jednoznačným lídrom v tejto oblasti, ale i ostatné centrálne banky sveta sa postupne
pridávajú. Pri spätnom pohľade na leto roku 2011 sa nedá povedať, že by ECB hlasno avizovala agresívnu zmenu svojho postoja. Skôr naopak, väčšina
predstaviteľov rétoricky nepotvrdzovala dramatickú otočku v postoji ECB, ktorá začala byť badateľná prostredníctvom relevantných dát na jeseň minulého roku. V
akom kontraste vyznieva rok 2012, kedy americká centrálna banka už mesiace hovorí o podobnom agresívnom postupe, ale relevantné dáta ani zďaleka túto
rétoriku nepotvrdzujú.
nie zatiaľ. Popri
prejavuje
pozitívnu
p
j Aspoň
p
p ECB sa najviac
j
p
j
j v ostatnom období Čínska centrálna banka,, kde možno badať zatiaľ najväčšiu
j
p
zmenu v likvidite. Pri tomto vývoji sa len ťažko dá predstaviť akékoľvek otočenie v smere vývoja medzibankových sadzieb, ktoré sa nezadržateľne blížia k nule a
budú postupne viac a viac (ako budú staré expirujúce úložky rolované do nových za výrazne nižšie sadzby) negatívne ovplyvňovať výkonnosť konzervatívnych
fondov s duráciou do 1 roka.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
4,35%
do 1 roka
2,41%
Peňažné
investície
61,31%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
13,83%

Dlhopisové
investície
38,69%

SK

3 - 5 rokov
18,11%

Modifikovaná durácia portfólia 0,90

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120008418
SK4120008467
XS0149619099
SK4120006503
SK4120008509
SK4120004227
SK4120005810

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

10,61%
7,50%
6,64%
4,35%
3,98%
3,21%
2,41%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30.november 2012

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
7 059 737,20
Aktuálna hodnota DDJ
0,035563
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%

Československá obchodná banka, a.s.
3,00%

Investičná stratégia

2,00%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

1,00%
0,00%
-1,00%
02.2009

08.2009

02.2010

08.2010

02.2011

08.2011

02.2012

08.2012

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

6,74%

celkovo

EUR

2,09%

4,07%

2,20%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Od júla minulého roku klesajú medzibankové sadzby, keď centrálne banky sveta pod tlakom pôvodne finančnej krízy, neskôr krízy verejných financií opätovne
pristúpili k dodávaniu likvidity do systému. Najmä Európska centrálna banka (ECB) je jednoznačným lídrom v tejto oblasti, ale i ostatné centrálne banky sveta sa
postupne pridávajú. Pri spätnom pohľade na minulé leto sa nedá povedať, že by ECB hlasno avizovala agresívnu zmenu svojho postoja. Skôr naopak, väčšina
predstaviteľov rétoricky nepotvrdzovala dramatickú otočku v postoji ECB, ktorá začala byť badateľná prostredníctvom relevantných dát na jeseň minulého roku. V
akom kontraste vyznieva tento rok, kedy americká centrálna banka (FED) už mesiace hovorí o podobnom agresívnom postupe, ale relevantné dáta ani zďaleka túto
rétoriku nepotvrdzujú.
nie zatiaľ. Popri
prejavuje
pozitívnu
p
j Aspoň
p
p ECB sa najviac
j
p
j
j v ostatnom období Čínska centrálna banka,, kde možno badať zatiaľ najväčšiu
j
p
zmenu v likvidite. Pri tomto vývoji sa len ťažko dá predstaviť akékoľvek otočenie v smere vývoja medzibankových sadzieb, ktoré sa nezadržateľne blížia k nule a
budú postupne viac a viac (ako budú staré končiace termínované vklady presúvané do nových za výrazne nižšie sadzby) negatívne ovplyvňovať výkonnosť
konzervatívnych fondov s duráciou do 1 roka.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
4,51%
do 1 roka
2,50%
Peňažné
investície
59,89%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
14,35%

Dlhopisové
investície
40,11%

SK

3 - 5 rokov
18,74%

Modifikovaná durácia portfólia 0,96

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120008418
SK4120008467
XS0149619099
SK4120006503
SK4120008509
SK4120004227
SK4120005810

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

10,98%
7,76%
6,89%
4,51%
4,13%
3,33%
2,50%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.október 2012

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
6 841 912,98
Aktuálna hodnota DDJ
0,035458
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

1,00%
0,00%
-1,00%
02.2009

08.2009

02.2010

08.2010

02.2011

08.2011

02.2012

08.2012

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

6,44%

celkovo

EUR

2,17%

3,80%

2,10%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Kľúčové centrálne banky sveta, Európska centrálna banka (ECB) a Americká centrálna banka (FED) vyhlásili ďalšiu vlnu monetárnych stimulov s jednoznačným
cieľom oživiť globálny hospodársky rast. Prebytky likvidity sa tým pádom premietajú priamo do poklesu Euriborových sadzieb, čo je situácia, ktorá je nezmenená od
leta minulého roku, kedy ECB začala výrazne dodávať likviditu na trh. Len veľmi ťažko predpokladať otočenie tohto stavu, nakoľko vyhlásenia centrálnych bánk sú
veľmi silné, a ich nákupy neobmedzené, čo bude naďalej vytvárať obrovský tlak na pokles medzibankových sadzieb. Tempo poklesu sa dokonca zintenzívňuje a
momentálne je 12-mesačný Euribor na úrovni okolo 0,55 %. Tento vývoj sa priamo premieta aj do depozitných sadzieb ponúkaných bankami. Výkonnosť fondu tento
rok ešte zachránili minuloročné vysoké
úložkyy a dobrýý p
presun do slovenských
dlhopisov
na začiatku roka,, ale výhľad
na ďalšie obdobie a najmä
budúci rok
y
ý
p
ý
j
predpokladá zložité obdobie na generovanie výnosov pre konzervatívne fondy s duráciou do 1 roka.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
4,63%
do 1 roka
2,58%
Peňažné
investície
58,89%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
14,75%

Dlhopisové
investície
41,11%

SK

3 - 5 rokov
19,15%

Modifikovaná durácia portfólia 1,01

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120008418
SK4120008467
XS0149619099
SK4120006503
SK4120008509
SK4120004227
SK4120005810

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

11,22%
7,93%
7,08%
4,63%
4,24%
3,43%
2,58%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

28.september 2012

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
6 613 437,84
Aktuálna hodnota DDJ
0,035345
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

1,00%
0,00%
-1,00%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

13.02.2011

13.08.2011

13.02.2012

13.08.2012

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

2,00%

celkovo

EUR

2,41%

3,64%

6,14%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Kľúčové centrálne banky sveta, Európska centrálna banka (ECB) a americká centrálna banka (FED) vyhlásili ďalšiu vlnu monetárnych stimulov s jednoznačným
cieľom oživiť globálny hospodársky rast. Prebytky likvidity sa tým pádom premietajú priamo do poklesu euriborových sadzieb, čo je situácia, ktorá je nezmenená od
leta minulého roku, kedy ECB začala výrazne dodávať likviditu do trhu. Len veľmi ťažko predpokladať otočenie tohto stavu, nakoľko vyhlásenia centrálnych bánk sú
veľmi silné, a ich nákupy neobmedzené, čo bude naďalej vytvárať obrovský tlak na pokles medzibankových sadzieb. Tempo poklesu sa dokonca zintenzívňuje a
momentálne je 12-mesačný Euribor na úrovni okolo 0,7 %. To je úroveň, ktorá nedáva veľa nádejí smerom dopredu ohľadom výnosu, najmä pri zohľadnení
poplatkov
spojených
fondu. Tento vývoj
priamo p
premieta i do depozitných
ponúkaných
fondu tento rok ešte zachránili
p
p
p j ý so správou
p
ý j sa p
p
ý sadzieb p
ý bankami. Výkonnosť
ý
minuloročné vysoké úložky a dobrý presun do slovenských dlhopisov na začiatku roka, ale výhľad na ďalšie obdobie a najmä budúci rok predpokladá zložité obdobie
na generovanie výnosov pre peňažné fondy s duráciou do 1 roka.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
4,78%
do 1 roka
2,66%
Peňažné
investície
57,76%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
15,21%

Dlhopisové
investície
42,24%

SK

3 - 5 rokov
19,59%

Modifikovaná durácia portfólia 1,08

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120008418
SK4120008467
XS0149619099
SK4120006503
SK4120008509
SK4120004227
SK4120005810

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

11,48%
8,11%
7,31%
4,78%
4,36%
3,54%
2,66%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.august 2012

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
6 433 639,80
Aktuálna hodnota DDJ
0,035201
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

1,00%
0,00%
-1,00%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

13.02.2011

13.08.2011

13.02.2012

13.08.2012

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

-

celkovo

EUR

2,57%

3,44%

-

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
To, že euriborové sadzby opäť poklesli, už asi nikoho neprekvapí a pomaly, ale isto sa stáva status quo na peňažných trhoch. Tempo poklesu sa dokonca
zintenzívňuje a momentálne je 12-mesačný Euribor na úrovni okolo 0,75 %. To je úroveň, ktorá nedáva veľa nádejí smerom dopredu ohľadom výnosu, najmä pri
zohľadnení poplatkov spojených so správou fondu. Tento vývoj sa priamo premieta i do depozitných sadzieb ponúkaných bankami. Výkonnosť fondu tento rok ešte
zachránili minuloročné vysoké úložky a dobrý presun do slovenských dlhopisov na začiatku roka, ale výhľad na ďalšie obdobie a najmä budúci rok predpokladá
zložité obdobie na generovanie výnosov pre konzervatívne fondy s duráciou do 1 roka.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
4,89%
do 1 roka
2,73%
Peňažné
investície
56,92%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
15,57%

Dlhopisové
investície
43,08%

SK

3 - 5 rokov
19,88%

Modifikovaná durácia portfólia 1,11

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120008418
SK4120008467
XS0149619099
SK4120006503
SK4120008509
SK4120004227
SK4120005810

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

11,65%
8,23%
7,48%
4,89%
4,45%
3,63%
2,73%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.júl 2012

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
6 277 307,30
Aktuálna hodnota DDJ
0,035086
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

6,00%
5,00%
4,00%
3,00%

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

2,00%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

1,00%
0,00%
-1,00%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

13.02.2011

13.08.2011

13.02.2012

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

1,83%

celkovo

EUR

2,48%

3,36%

5,59%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Hľadanie výnosu v prostredí neustáleho poklesu Euriboru (momentálne trvajúceho už vyše 19 mesiacov) je veľmi ťažké a súčasný výhľad na sadzby v dôsledku
prebiehajúcej dlhopisovej krízy Eurozóny nie je v tomto smere ani trochu priaznivý. Dokonca sa objavili úvahy o zavedení negatívneho úročenia pre banky s
prebytkom likvidity, čo je v modernom bankovom uvažovaní zatiaľ priestor nepreskúmaný. Samozrejme takýto vývoj by sa nepriaznivo prejavil na depozitných
sadzbách, ktoré banky ponúkajú. Krátke úrokové sadzby defacto predurčujú výkonnosť fondu a ich výška je nízka. Výkonnosť fondu tento rok ešte zachránili
minuloročné vysoké úložky a dobrý presun do slovenských dlhopisov na začiatku roka, ale výhľad na ďalšie obdobie a najmä budúci rok predpokladá zložité obdobie
na g
generovanie výnosov
pre p
peňažné fondyy s duráciou do 1 roka.
ý
p

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
5,01%
do 1 roka
2,80%
Peňažné
investície
56,16%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
15,90%

Dlhopisové
investície
43,84%

SK

3 - 5 rokov
20,14%

Modifikovaná durácia portfólia 1,18

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120008418
SK4120008467
XS0149619099
SK4120006503
SK4120008509
SK4120004227
SK4120005810

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

11,81%
8,34%
7,64%
5,01%
4,54%
3,71%
2,80%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

29.jún 2012

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
6 055 291,63
Aktuálna hodnota DDJ
0,034879
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

6,00%
5,00%
4,00%
3,00%

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

2,00%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

1,00%
0,00%
-1,00%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

13.02.2011

13.08.2011

13.02.2012

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

1,66%

celkovo

EUR

1,97%

2,94%

5,06%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Hľadanie výnosu v prostredí neustáleho poklesu Euriboru (momentálne trvajúceho už vyše 18 mesiacov) je veľmi ťažké a súčasný výhľad na sadzby v dôsledku
prebiehajúcej dlhopisovej krízy Eurozóny nie je v tomto smere ani trochu priaznivý. Dokonca sa objavili úvahy o zavedení negatívneho úročenia pre banky s
prebytkom likvidity, čo je v modernom bankovom uvažovaní zatiaľ priestor nepreskúmaný. Samozrejme takýto vývoj by sa nepriaznivo prejavil na depozitných
sadzbách, ktoré banky ponúkajú. Krátke úrokové sadzby de facto predurčujú výkonnosť fondu a ich výška je nízka. Výkonnosť fondu tento rok ešte zachránili
minuloročné vysoké úložky a dobrý presun do slovenských dlhopisov na začiatku roka, ale výhľad na ďalšie obdobie a najmä budúci rok predpokladá zložité obdobie
na g
generovanie výnosov
pre p
peňažné fondyy s duráciou do 1 roka.
ý
p

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
5,21%
do 1 roka
2,89%
Peňažné
investície
55,12%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
16,34%

Dlhopisové
investície
44,88%

SK

3 - 5 rokov
20,44%

Modifikovaná durácia portfólia 1,20

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120008418
SK4120008467
XS0149619099
SK4120006503
SK4120008509
SK4120004227
SK4120005810

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

11,98%
8,46%
7,86%
5,21%
4,65%
3,82%
2,89%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.máj 2012

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
5 828 314,28
Aktuálna hodnota DDJ
0,034834
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

6,00%
5,00%
4,00%
3,00%

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

2,00%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

1,00%
0,00%
-1,00%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

13.02.2011

13.08.2011

13.02.2012

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

1,65%

celkovo

EUR

1,94%

2,93%

5,02%

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Uvoľnenie monetárnej politiky v podobe nevídaného tlačenia „peňazí“ Európskou centrálnou bankou (ECB) má za následok pokles krátkych úrokových sadzieb,
ktoré sa pri 6-mesačnom Euribore znížili na polovicu od leta minulého roku. Výška týchto sadzieb de facto predurčuje výkonnosť fondu. Od začiatku roka sme sa
snažili tomuto nepriaznivému vývoju vyhnúť postupným presúvaním z bankových úložiek do v tej dobe atraktívnych slovenských dlhopisov, čo sa nám pri pohľade na
výkonnosť od začiatku roka i čiastočne podarilo. V súčasnosti sa situácia na krátkej strane krivky obrátila, keď relatívna atraktivita bankových úložiek voči
slovenským dlhopisom narástla. Viditeľne niektoré finančné inštitúcie majú prebytok likvidity, ktorú „tlačia“ pred sebou a ktorá tak znižuje cenu peňazí na krátkom
období. Bankyy to robia v p
prostredí zvýšenej
primeranosti a celkovejj nestabilityy p
prostredia,, keď v čase p
prebiehajúcej
ý
j neistotyy ohľadom kapitálovej
p
j p
j
j hospodárskej
p
j
recesie v eurozóne sa naďalej hovorí o zvýšenej regulácii bankového sektora, čo v najjednoduchšej podobe pravdepodobne znamená zvýšené nároky na kapitálovú
primeranosť a najmä zavádzanie ďalších daní (banková daň z vkladov alebo daň z transakcií).

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
5,40%
do 1 roka
3,00%
Peňažné
investície
52,83%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
17,60%

Dlhopisové
investície
47,17%

SK

3 - 5 rokov
21,17%

Modifikovaná durácia portfólia 1,29

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120008418
XS0149619099
SK4120008467
SK4120006503
SK4120008509
SK4120004227
SK4120005810

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

12,41%
8,79%
8,76%
5,40%
4,83%
3,97%
3,00%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30.apríl 2012

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
5 679 372,14
Aktuálna hodnota DDJ
0,034704
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

Investičná stratégia
1,00%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

0,00%

-1,00%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

13.02.2011

13.08.2011

13.02.2012

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

-

celkovo

EUR

1,59%

2,69%

-

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Uvoľnenie monetárnej politiky v podobe nevídaného tlačenia „peňazí“ Európskou centrálnou bankou má za následok pokles krátkych úrokových sadzieb, ktoré sa
pri 6-mesačnom Euribore znížili na polovicu od leta minulého roku. Výška týchto sadzieb defacto predurčuje výkonnosť fondu. Od začiatku roka sme sa snažili
tomuto nepriaznivému vývoju vyhnúť postupným presúvaním z bankových úložiek do v tej dobe atraktívnych slovenských dlhopisov, čo sa nám pri pohľade na
výkonnosť od začiatku roka i čiastočne podarilo. V súčasnosti sa situácia na krátkej strane krivky obrátila, keď relatívna atraktivita bankových úložiek voči
slovenským dlhopisom narástla. Viditeľne niektoré finančné inštitúcie majú prebytok likvidity, ktorú „tlačia“ pred sebou a ktorá tak znižuje cenu peňazí na krátkom
období. Bankyy to robia v p
prostredí zvýšenej
primeranosti a celkovejj nestabilityy p
prostredia,, keď v čase p
prebiehajúcej
ý
j neistotyy ohľadom kapitálovej
p
j p
j
j hospodárskej
p
j
recesie v Eurozóne sa naďalej hovorí o zvýšenej regulácií bankového sektoru, čo v najjednoduchšej podobe pravdepodobne znamená zvýšené nároky na kapitálovú
primeranosť a najmä zavádzanie ďalších daní (banková daň z vkladov alebo daň z transakcií).

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
5,52%
do 1 roka
3,08%
Peňažné
investície
51,90%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
17,99%

Dlhopisové
investície
48,10%

SK

3 - 5 rokov
21,52%

Modifikovaná durácia portfólia 1,34

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120008418
XS0149619099
SK4120008467
SK4120006503
SK4120008509
SK4120004227
SK4120005810

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

12,62%
8,99%
8,90%
5,52%
4,94%
4,07%
3,08%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30.marec 2012

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
5 407 777,69
Aktuálna hodnota DDJ
0,034513
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

Investičná stratégia
1,0%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

0,0%

-1,0%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

13.02.2011

13.08.2011

13.02.2012

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

-

celkovo

EUR

1,20%

2,22%

-

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Agresívne dodávanie likvidity zo strany Európskej centrálnej banky od leta minulého roka sa už nejaké obdobie prejavuje na poklese medzibankovej úrokovej krivky,
ktorá opäť poklesla. Fond sa tak postupne presúva do atraktívnejších štátnych cenných papierov a bankových hypotekárnych záložných listov v súlade s limitom na
duráciu. Viditeľne majú niektoré banky prebytok likvidity, ktorú „tlačia“ pred sebou a ktorá tak znižuje cenu peňazí na krátkom období. Banky to robia v prostredí
zvýšenej neistoty ohľadom kapitálovej primeranosti a celkovej nestability prostredia, keď v čase možnej hospodárskej recesie v Eurozóne sa naďalej hovorí o
zvýšenej regulácií bankového sektoru, čo v najjednoduchšej podobe pravdepodobne znamená zvýšené nároky na kapitálovú primeranosť a najmä zavádzanie
ďalších daní ((banková daň z vkladov nefyzických
praktickom chápaní
to môže znamenať,, že dodávanú likviditu zo stranyy ECB bankyy
y
ý osôb alebo daň z transakcií).
) Vp
p
neposúvajú ďalej do reálnej ekonomiky, inak povedané zvýšená regulácia môže spomaliť naštartovanie ekonomického rastu.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
5,76%
do 1 roka
3,22%
Peňažné investície
50,07%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
18,72%

Dlhopisové
investície
49,93%

3 - 5 rokov
13,03%

SK

5 - 10 rokov
9,19%

Modifikovaná durácia portfólia 1,42

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120008418
XS0149619099
SK4120008467
SK4120006503
SK4120008509
SK4120004227
SK4120005810

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR
ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
TATRA BANKA 05 0% 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

13,03%
9,36%
9,19%
5,76%
5,13%
4,24%
3,22%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

29.február 2012

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
5 108 841,00
Aktuálna hodnota DDJ
0,034318
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%

Československá obchodná banka, a.s.
1,0%

Investičná stratégia

0,5%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

0,0%
-0,5%
-1,0%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

13.02.2011

13.08.2011

13.02.2012

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

-

celkovo

EUR

0,84%

1,70%

-

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Agresívne dodávanie likvidity zo strany Európskej centrálnej banky od leta minulého roku sa už nejaké obdobie prejavuje na poklese medzibankovej úrokovej krivky,
ktorá opäť poklesla. Viditeľne majú niektoré banky prebytok likvidity, ktorú „tlačia“ pred sebou a ktorá tak znižuje cenu peňazí na krátkom období. Banky to robia v
prostredí zvýšenej neistoty ohľadom kapitálovej primeranosti a celkovej nestability prostredia, keď v čase možnej hospodárskej recesie v Eurozóne sa naďalej hovorí
o zvýšenej regulácií bankového sektoru. V najjednoduchšej podobe pravdepodobne znamená zvýšené nároky na kapitálovú primeranosť a najmä zavádzanie
ďalších daní (banková daň z vkladov nefyzických osôb alebo daň z transakcií). V praktickom chápaní to môže znamenať, že dodávanú likviditu zo strany ECB banky
neposúvajú
regulácia
tak môže spomaliť
naštartovanie ekonomického rastu.
p
j ďalejj do reálnejj ekonomiky.
y Zvýšená
ý
g
p

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
6,04%
Peňažné investície
72,84%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

do 1 roka
6,88%

Dlhopisové
investície
27,16%

1 - 3 roky
14,25%

SK

Modifikovaná durácia portfólia 0,33

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

XS0149619099
SK4120006503
SK4120004227
SK4120003229
SK4120005810

ZSR 8.6% 12/6/2014 EUR
SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
9,80%
6,04%
4,44%
3,49%
3,39%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.január 2012

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
4 836 287,63
Aktuálna hodnota DDJ
0,034236
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%

Československá obchodná banka, a.s.
1,0%

Investičná stratégia

0,5%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

0,0%
-0,5%
-1,0%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

13.02.2011

13.08.2011

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

6 mes.

1 rok

3 roky

p.a.

EUR

-

-

-

celkovo

EUR

0,86%

1,50%

-

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Agresívne dodávanie likvidity zo strany Európskej centrálnej banky v posledných šiestich mesiacoch sa už nejaké obdobie prejavuje na poklese medzibankovej
úrokovej krivky, ktorá opäť poklesla. Viditeľne majú niektoré banky prebytok likvidity, ktorú „tlačia“ pred sebou a ktorá tak znižuje cenu peňazí na krátkom období.
Banky to robia v prostredí zvýšenej neistoty ohľadom kapitálovej primeranosti a celkovej nestability prostredia, keď v čase možnej hospodárskej recesie v Eurozóne
sa naďalej hovorí o zvýšenej regulácií bankového sektoru, čo v najjednoduchšej podobe pravdepodobne znamená zvýšené nároky na kapitálovú primeranosť a
najmä zavádzanie ďalších daní (banková daň z vkladov nefyzických osôb alebo daň z transakcií). V praktickom chápaní to môže znamenať, že dodávanú likviditu zo
stranyy ECB bankyy neposúvajú
povedané,, zvýšená
regulácia
môže spomaliť
naštartovanie ekonomického rastu.
p
j ďalejj do reálnejj ekonomiky,
y, inak p
ý
g
p

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
6,34%

Peňažné investície
81,41%
Dlhopisové
investície
18,59%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

do 1 roka
3,68%

SK

1 - 3 roky
8,56%

Modifikovaná durácia portfólia 0,16

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120006503
SK4120004227
SK4120005810
SK4120003229

SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
6,34%
4,86%
3,71%
3,68%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30.december 2011

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
4 631 968,63
Aktuálna hodnota DDJ
0,034206
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%

Československá obchodná banka, a.s.
1,0%

Investičná stratégia

0,5%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

0,0%
-0,5%
-1,0%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

13.02.2011

13.08.2011

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika

celkovo

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,30%

0,95%

1,43%

zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Fond zaznamenal takmer 1,5 %-ný nárast za rok 2011, pričom v uplynulom mesiaci pridal približne 0,1 %. Významnú rolu na zhodnotení fondu hrajú sadzby
ponúkané slovenskými bankami na úložkách, ktoré tvoria významnú časť fondu. Tieto sadzby mali uplynulý rok zo začiatku rastúci trend, najmä, keď Európska
centrálna banka zvyšovala sadzby v prvej polovici roku. Tento trend sa zastavil približne na prelome roka, odkedy ročné Euriborové sadzby viac menej stagnovali,
mierne poklesli v posledných dvoch mesiacoch roka. To súvisí najmä so zmenou postoja ECB, ktorá nielen, že znižuje sadzby pod tlakom dlhovej krízy a hrozbou
rozpadu Eurozóny, ale napriek svojej opatrnej rétorike a napriek tomu, že väčšina európskych politikov to neprizná, agresívne uvoľňuje svoju menovú politiku
prostredníctvom „tlačenia“ nových
peňazí p
podobne ako to urobil FED ((americká centrálna banka)) p
po p
páde Lehman Brothers a jjaponská
centrálna banka p
po
p
ý
p
p
Fukushime. V kombinácií so zavedením bankovej dane to znižuje atraktivitu ukladania peňazí v bankách a fond sa bude postupne presúvať (a v decembri už aj
začal) do slovenských dlhopisov so splatnosťou okolo 5 rokov.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
6,77%

Peňažné investície
80,53%
Dlhopisové
investície
19,47%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

do 1 roka
3,84%
1 - 3 roky
8,85%

SK

Modifikovaná durácia portfólia 0,14

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120006503
SK4120004227
SK4120003229
SK4120005810

SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
6,77%
5,02%
3,84%
3,84%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30.november 2011

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
4 487 361,53
Aktuálna hodnota DDJ
0,034172
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%

Československá obchodná banka, a.s.
1,0%

Investičná stratégia

0,5%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

0,0%
-0,5%
-1,0%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

13.02.2011

13.08.2011

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika

celkovo

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,41%

0,98%

1,39%

zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky
(ECB). Medzibankové sadzby poklesli pomerne výrazne, jednak pod tlakom presunu investorov z dlhých dlhopisov a rizikových akcií a jednak pod vplyvom
prekvapivého zníženia sadzieb zo strany ECB o 0,25 % na začiatku mesiaca. Téma inflácie a tým pádom tlak na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb úplne ustúpil
do úzadia a do popredia sa tlačí väčší dôraz na rast a riešenie dlhovej krízy. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený
žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

pohyblivý kupón
7,02%

Peňažné investície
79,91%
Dlhopisové
investície
20,09%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

do 1 roka
3,96%
1 - 3 roky
9,12%

SK

Modifikovaná durácia portfólia 0,17

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120006503
SK4120004227
SK4120003229
SK4120005810

SLOVAKIA (210) FRN 21/1/2015 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
7,02%
5,16%
3,96%
3,96%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.október 2011

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
4 332 942,40
Aktuálna hodnota DDJ
0,034160
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

0,00%
-0,50%
-1,00%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

13.02.2011

13.08.2011

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika

celkovo

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,63%

1,08%

1,40%

zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky
(ECB). Medzibankové sadzby napriek presunu investorov z nízko-rizikových dlhopisov do akcií a komodít výrazne nenarástli, keď hlavné presuny boli na dlhej strane
krivky nad 5 rokov, krátka strana krivky zostala približne nezmenená. Téma inflácie a tým pádom tlak na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb postupne ustupuje do
úzadia a do popredia sa tlačí väčší dôraz na rast a riešenie dlhovej krízy. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený
žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
4,09%
Peňažné
investície
86,39%

Dlhopisové
investície
13,61%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
9,52%

SK

Modifikovaná durácia portfólia 0,18

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120004227
SK4120005810
SK4120003229

SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
5,41%
4,11%
4,09%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30.september 2011

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
4 178 154,42
Aktuálna hodnota DDJ
0,034104
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

0,00%
-0,50%
-1,00%
10.02.2009

10.08.2009

10.02.2010

10.08.2010

10.02.2011

10.08.2011

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika

celkovo

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,65%

1,01%

1,34%

zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky
(ECB). Rast úrokových sadzieb na peňažnom trhu sa v ostatných týždňoch zastavil. Očakávané ekonomické spomalenie totiž zrejme zastaví ECB v ďalšom
zvyšovaní sadzieb (tento rok zvýšila sadzby dvakrát). Začínajú prevažovať očakávania, že centrálna banka pristúpi v budúcnosti skôr k zníženiu sadzieb. V portfóliu
fondu sa nenachádzajú žiadne dlhopisové investície problémových krajín. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený
žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
4,24%
Peňažné
investície
85,91%

Dlhopisové
investície
14,09%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
9,85%

SK

Modifikovaná durácia portfólia 0,2

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120004227
SK4120005810
SK4120003229

SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
5,61%
4,25%
4,24%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.august 2011

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
4 085 213,17
Aktuálna hodnota DDJ
0,034032
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

0,00%
-0,50%
-1,00%
10.02.2009

10.02.2010

10.02.2011

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika

celkovo

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,56%

0,85%

1,16%

zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky.
Medzibankové sadzby pod tlakom presunu peňazí z rizikových akcií tentokrát poklesli, keď pretlak likvidity dominoval na dlhopisových a peňažných trhoch. Rovnako
trh zmenil svoje očakávania ohľadom ďalšieho vývoja sadzieb v eurozóne, keď už neočakáva ich nárast, ale skôr nezmenené úrovne do konca roka s možným
miernym poklesom na budúci rok. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
4,33%
Peňažné
investície
85,62%

Dlhopisové
inestície
14,38%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
10,05%

SK

Modifikovaná durácia portfólia 0,21

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120004227
SK4120005810
SK4120003229

SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
5,71%
4,34%
4,33%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

29.júl 2011

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
3 936 661,36
Aktuálna hodnota DDJ
0,033945
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

2,50%
2,00%
1,50%
1,00%

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

0,50%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

0,00%
-0,50%
-1,00%
10.02.2009

10.02.2010

10.02.2011

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika

celkovo

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,45%

0,64%

1,04%

zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Európska centrálna banka (ECB) v júli zvýšila svoju hlavnú úrokovú sadzbu o ďalších 25 bázických bodov na 1,5 %. Avšak ďalšie zvyšovanie sadzieb zo strany ECB
je veľmi otázne a aj investori čím ďalej tým viac pochybujú o správnosti politiky Európskej centrálnej banky a jej reštriktívnej monetárnej politiky. V časoch, keď silný
rast zaznamenáva len pár krajín eurozóny na čele s Nemeckom, zvyšovanie úrokových sadzieb a sťahovanie likvidity z trhu je vnímané ako veľmi rizikový krok, a to
aj napriek argumentom ECB o inflácii, ktorá je nad jej cielenou úrovňou. V priebehu vykazovaného obdobia nebol pre slovenského investora fond vystavený
žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
4,48%
Peňažné
investície
85,15%

Dlhopisové
inestície
14,85%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
10,37%

SK

Modifikovaná durácia portfólia 0,23

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120004227
SK4120005810
SK4120003229

SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
5,89%
4,48%
4,48%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30.jún 2011

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
3 818 591,63
Aktuálna hodnota DDJ
0,033884
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

2,50%
2,00%
1,50%
1,00%

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

0,50%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

0,00%
-0,50%
-1,00%
10.02.2009

10.02.2010

10.02.2011

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika

celkovo

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,36%

0,48%

0,94%

zabezpečované meny (0%):
nezabezpečované meny (0%):

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky
(ECB). Tempo rastu sadzieb na medzibankovom trhu sa opäť zrýchlilo po komentároch z ECB o ďalšom zvyšovaní sadzieb v eurozóne. Inflácia naďalej zostáva nad
cielenou úrovňou a na rozdiel od FEDu, ECB tento inflačný nárast nepovažuje za dočasný, respektíve aj vo svetle korekcie v cenách komodít považuje za potrebné
naďalej zvyšovať sadzby. Trh naďalej očakáva ďalšie dve 0,25 % zvýšenia sadzieb, ale svoju rolu určite zohrá ďalší vývoj inflácie v eurozóne. V priebehu
vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
4,61%
Peňažné
investície
84,75%

Dlhopisové
inestície
15,25%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
10,64%

SK

Modifikovaná durácia portfólia 0,25

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120004227
SK4120003229
SK4120005810

SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
6,04%
4,61%
4,59%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.máj 2011

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
3 690 083,10
Aktuálna hodnota DDJ
0,033842
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

Investičná stratégia
0,00%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

13.02.2011

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

celkovo

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,29%

0,42%

0,83%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky
(ECB). Tempo rastu sadzieb na medzibankovom trhu sa vo svetle korekcie cien komodít a zverejnených makroekonomických dát spomalilo. Postupne sa do
popredia opäť dostávajú obavy zo spomalenia hospodárskeho rastu (najmä mimo Nemecka) a trh v súčasnosti neočakáva viac ako ďalšie dve 25-bodové zvýšenia
sadzieb, ale svoju rolu určite zohrá ďalší vývoj inflácie v eurozóne. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu
menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
4,77%
Peňažné
investície
84,25%

Dlhopisové
investície
15,75%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
10,98%

SK

Modifikovaná durácia portfólia 0,27

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120004227
SK4120003229
SK4120005810

SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
6,24%
4,77%
4,74%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

29.apríl 2011

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
3 632 641,24
Aktuálna hodnota DDJ
0,033794
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

Investičná stratégia
0,00%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

13.02.2011

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

celkovo

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,19%

0,31%

0,74%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Hlavným zdrojom výnosu fondu je vývoj krátkodobých úrokových sadzieb na trhu, na ktoré vplýva najmä menová politika Európskej centrálnej banky (ECB). ECB na
začiatku mesiaca pristúpila k už rétoricky avizovanému a tým pádom očakávanému zvyšovaniu úrokových sadzieb o 0,25 % z úrovne 1,00 % na 1,25 %. Toto prvé
zvýšenie po približne dvoch rokoch predstavuje prvý krok v boji proti rastúcej inflácii, ktorá sa pohybuje nad cielenou 2 %-nou úrovňou najmä v dôsledku rastúcich
cien komodít. Misky váh sa tak vo vnímaní ECB prevalili na stranu obáv z rastúcej inflácie zo strany udržovania uvoľnenej monetárnej politiky ako pomoc niektorým
problematickým ekonomikám eurozóny. V súčasnosti trh očakáva približne ďalšie dve 25-bodové zvýšenia, ale svoju rolu určite zohrá ďalší vývoj inflácie
v eurozóne.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
4,83%
Peňažné
investície
84,08%

Dlhopisové
investície
15,92%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
11,10%

SK

Modifikovaná durácia portfólia 0,28

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

SK4120004227
SK4120003229
SK4120005810

SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

podiel
6,30%
4,83%
4,80%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.marec 2011

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
3 530 956,66
Aktuálna hodnota DDJ
0,033763
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

Investičná stratégia
0,00%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov. Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

13.02.2011

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

celkovo

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,12%

0,33%

0,73%

EUR

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej
banky (ECB). Šéf ECB Trichet po prvýkrát pripustil možnosť zvyšovania úrokových sadzieb už na aprílovom zasadnutí centrálnej banky. Táto možnosť sa v
priebehu mesiaca stala už všeobecne očakávaným faktom. Potvrdením tohto názoru boli aj zverejnené marcové inflačné čísla. Tie ukázali nárast cenovej hladiny v
eurozóne medziročne o 2,6 %, pričom trhy očakávali o dve desatiny nižšie číslo. Predpokladá sa, že by v priebehu roka mohla inflácia stúpnuť až k 3 % a následne
začať pozvoľne klesať. Hlavnou témou špekulácií investorov už nie je otázka, či bude ECB zvyšovať sadzby, ale koľko zvýšení do konca roka ešte môžeme
očakávať. Odhady kolíšu od dvoch až po štyri 25-bodové zvýšenia kľúčovej úrokovej sadzby v eurozóne. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre
slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Peňažné
investície
72,36%

do 1 roka
16,24%

Dlhopisové
investície
27,64%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
11,40%

Modifikovaná durácia portfólia 0,30

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
SK4120004227
SK4120003229
SK4120005810

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

11,28%
6,47%
4,96%
4,93%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

28.február 2011

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
3 466 652,43
Aktuálna hodnota DDJ
0,033744
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

Investičná stratégia
0,00%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov. Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

13.02.2011

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

celkovo

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,12%

0,30%

0,88%

EUR

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej
banky (ECB). S príchodom nového roku sa témou diskusií centrálnych bankárov čoraz viac stávala inflácia. Nárast cien ropy nad 100-dolárovú hranicu bol len
ďalším argumentom pre názor, že inflačné tlaky budú pretrvávať aj v nasledujúcich mesiacoch. To priznal aj prezident centrálnej banky Trichet po pravidelnom
zasadnutí ECB na začiatku februára. Zdôraznil však, že v strednodobom horizonte očakávajú pokles inflácie smerom k ich dlhodobému cieľu, ktorý sa nachádza
pod 2 %. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
11,48%
Peňažné
investície
71,47%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

Dlhopisové
investície
28,53%
1 - 3 roky
17,05%

SK

Modifikovaná durácia portfólia 0,34

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
SK4120004227
SK4120003229
SK4120005810

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

11,48%
6,62%
5,42%
5,02%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.január 2011

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
3 394 085,27
Aktuálna hodnota DDJ
0,033729
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

Investičná stratégia
0,00%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov. Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

celkovo

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,12%

0,40%

1,02%

EUR

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej
banky (ECB). S príchodom nového roku sa témou diskusií centrálnych bankárov čoraz viac stáva inflácia. Decembrová inflácia v eurozóne prvý raz za ostatné dva
roky prekročila 2 %-nú úroveň, ktorá predstavuje dlhodobý cieľ ECB. Prezident ECB Trichet tak bol donútený zdôrazniť vo svojich vyhláseniach odhodlanie ECB
nedopustiť dlhodobý rast inflácie nad stanovenú úroveň a pripustil možnosť použitia všetkých nástrojov monetárnej politiky na brzdenie cenového rastu – vrátane
zvyšovania sadzieb. Tieto vyhlásenia sa stretli s nevôľou u investorov a krátka strana nemeckej krivky zaznamenala výrazný nárast výnosov, keď stúpla z 0,84 %
na 1,37 %. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
11,72%
Peňažné
investície
70,35%

Dlhopisové
investície
29,65%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
10,85%

SK

3 - 5 rokov
7,08%

Modifikovaná durácia portfólia 0,37

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
SK4120004227
SK4120003229
SK4120005810

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

11,72%
7,08%
5,53%
5,33%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31.december 2010

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
3 286 318,19
Aktuálna hodnota DDJ
0,033723
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

Investičná stratégia
0,00%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov. Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

celkovo

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,21%

0,46%

1,27%

EUR

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu.
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej
banky (ECB). Počas decembra pokračovala ECB vo svojich krokoch na podporu bankového sektoru v Európe. Prostredníctvom priamych nákupov štátnych
dlhopisov sa snažila pomôcť dlhovou krízou najviac zasiahnutým krajinám eurozóny (a tým aj európskym bankám, ktoré majú tieto problematické dlhopisy vo
svojich portfóliách). Ďalej poskytla bankám pôžičku v objeme 149,5 miliardy eur, čo naznačuje, že banky v Európe ešte stále nemajú boj s likviditou vyhratý a
plány ECB pristúpiť k sťahovaniu likvidity z trhu tak naďalej zostávajú len ležať na stole. V reakcii na túto refinančnú operáciu ECB klesli sadzby na
medzibankovom trhu a 6-mesačný Euribor oslabuje už druhý mesiac za sebou, keď aktuálne je na úrovni 1,22 %. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol
pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
12,09%
Peňažné
investície
69,39%

Dlhopisové
investície
30,61%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
11,20%

SK

3 - 5 rokov
7,32%

Modifikovaná durácia portfólia 0,40

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
SK4120004227
SK4120003229
SK4120005810

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

12,09%
7,32%
5,70%
5,50%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30.november 2010

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
3 156 466,31
Aktuálna hodnota DDJ
0,033702
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

Investičná stratégia
0,00%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov. Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

celkovo

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,18%

0,42%

1,16%

EUR

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu.
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej
banky (ECB). Keďže politická pomoc a ani záchranný balíček pre Írsko trhy neupokojil, investori začali dúfať, že inštitúciou, ktorá situáciu zastabilizuje bude práve
ECB. Očakávalo sa, že ECB ohlási oddialenie ukončenia krízových programov, prestane sťahovať likviditu z trhu a program nákupu štátnych dlhopisov bude ešte
viac rozšírený a vo väčšej miere využívaný. V dôsledku týchto špekulácii klesli sadzby na krátkej strane benchmarkovej dlhopisovej krivky, ktoré sa vrátili pod 1 %nú úroveň. Výsledkom bolo zostrmenie pozdĺž celej krivky, ktoré výrazne zvrátilo predchádzajúci trend vyrovnávania krivky. Pomalý rast oživenia hospodárstva a
eskalácia dlhovej krízy v Európe tak posunuli predpokladaný rast úrokových sadzieb v eurozóne až do druhej polovice budúceho roku. Durácia fondu sa časom
znížila na úroveň okolo 0,45 roka. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
12,57%
Peňažné
investície
68,17%

Dlhopisové
investície
31,83%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
11,65%

SK

3 - 5 rokov
7,61%

Modifikovaná durácia portfólia 0,45

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
SK4120004227
SK4120003229
SK4120005810

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

12,57%
7,61%
5,93%
5,71%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

29.október 2010

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
3 075 900,78
Aktuálna hodnota DDJ
0,033688
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

Investičná stratégia
0,00%
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú bezpečné,
stabilné a konzervatívne riešenie, pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania prostriedkov. Konzervatívny
príspevkový d.d.f. je rovnako vhodným riešením, pre tých
sporiteľov, ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok,
resp. pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria peňažné a
dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

celkovo

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,28%

0,42%

1,13%

EUR

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu.
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky
(ECB). Kým americká centrálna banka (FED) sa pripravuje na ďalšie kolo zvyšovania likvidity na finančnom trhu s cieľom podporiť rast inflácie, ECB sa nachádza v
úplne odlišnej situácii. Likvidita európskych bánk sa výrazne zlepšila, banky s výnimkou tých krajín ako sú Grécko alebo Portugalsko už nie sú odkázané na
financovanie z ECB. Na nárast likvidity na európskom trhu zareagovali aj medzibankové sadzby. 6-mesačný EURIBOR – benchmarková sadzba na medzibankovom
trhu – vzrástol v priebehu októbra až na úroveň 1,27 %, keď ešte v júni sa pohyboval okolo úroveň 1 %. Durácia fondu sa časom znížila na úroveň okolo 0,49 roka. V
priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Peňažné
investície
67,34%

do 1 roka
12,89%

Dlhopisové
investície
32,66%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
11,95%
3 - 5 rokov
7,82%

Modifikovaná durácia portfólia 0,49

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
SK4120004227
SK4120003229
SK4120005810

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

12,89%
7,82%
6,08%
5,87%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30.september 2010

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
2 992 770,73
Aktuálna hodnota DDJ
0,033652
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

1,50%

1,00%

0,50%

Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie,
pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania
prostriedkov. Konzervatívny príspevkový d.d.f. je
rovnako vhodným riešením, pre tých sporiteľov,
ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok, resp.
pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali
hodnotu svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku
tvoria peňažné a dlhopisové investície.

Zabezpečenie menového rizika

-0,50%

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009

13.02.2010

13.08.2010

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

celkovo

zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

13.08.2009

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,25%

0,40%

1,05%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu.
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky
(ECB). ECB po deklarovanom ďalšom uvoľňovaní monetárnej politiky v USA a Japonsku zostáva zatiaľ opatrná vo svojich vyjadreniach. Pomalšie tempo
ekonomického oživenia im zatiaľ neumožňuje ukončiť svoju expanzívnu monetárnu politiku a ďalšie opatrenia na podporu finančných trhov. Spomaľovanie rastu
inflácie je takisto dôvodom na obavy, že skoré zvyšovanie sadzieb a sťahovanie likvidity z trhu by mohlo zabrzdiť hospodársky rast a priniesť nové obavy z deflácie a
japonského scenára. Sadzby v eurozóne by tak mali zostať na súčasných nízkych úrovniach aj v dohľadnej budúcnosti. Durácia fondu sa časom znížila na úroveň
okolo 0,53 roka. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
13,24%

Peňažné
investície
66,43%

Dlhopisové
investície
33,57%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

1 - 3 roky
12,28%

SK
3 - 5 rokov
8,05%

Modifikovaná durácia portfólia 0,53

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
SK4120004227
SK4120003229
SK4120005810

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR
SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

13,24%
8,05%
6,24%
6,04%

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31. august 2010

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
2 891 079,58
Aktuálna hodnota DDJ
0,033642
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

1,50%

1,00%

0,50%

Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie,
pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania
prostriedkov. Konzervatívny príspevkový d.d.f. je
rovnako vhodným riešením, pre tých sporiteľov,
ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok, resp.
pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali
hodnotu svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku
tvoria peňažné a dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

13.08.2010

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika

celkovo

zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,24%

0,58%

1,14%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu.
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky
(ECB). Centrálne banky zostávajú opatrné vo svojich vyjadreniach. Pomalšie tempo ekonomického oživenia im zatiaľ neumožňuje ukončiť svoju expanzívnu
monetárnu politiku a ďalšie opatrenia na podporu finančných trhov. Spomaľovanie rastu inflácie je takisto dôvodom na obavy, že skoré zvyšovanie sadzieb a
sťahovanie likvidity z trhu by mohlo zabrzdiť hospodársky rast a priniesť nové obavy z deflácie a japonského scenára. Sadzby v eurozóne by tak mali zostať na
súčasných nízkych úrovniach aj v dohľadnej budúcnosti. Durácia fondu sa časom znížila na úroveň okolo 0,57 roka. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol
pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
13,70%

Peňažné
investície
65,28%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

Dlhopisové
investície
34,72%

SK
1 - 3 roky
21,02%

Modifikovaná durácia portfólia 0,57

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
SK4120004227
SK4120003229
SK4120005810

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

13,70%
8,33%
6,46%
6,22%

SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30. júl 2010

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
2 783 387,15
Aktuálna hodnota DDJ
0,033596
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

1,50%

1,00%

0,50%

Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie,
pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania
prostriedkov. Konzervatívny príspevkový d.d.f. je
rovnako vhodným riešením, pre tých sporiteľov,
ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok, resp.
pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali
hodnotu svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku
tvoria peňažné a dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika

celkovo

zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,15%

0,62%

1,11%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu.
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky
(ECB). Počas júla začali prudšie stúpať medzibankové sadzby. 6-mesačný Euribor vzrástol v priebehu mesiaca z úrovne 1,04 % na 1,14 %. Takisto sa zvýšil spread
(rozdiel v úročení) medzi Euriborom a 6-mesačnými pokladničnými poukážkami Nemecka. Tento vývoj súvisí aj so sťahovaním likvidity z trhu realizovanom
Európskou centrálnou bankou a dôsledkom dlhovej krízy. Durácia fondu sa nákupom štátnych dlhopisov zvýšila na úroveň okolo 0,62 roka. V priebehu
vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
14,22%

Peňažné
investície
64,12%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

Dlhopisové
investície
35,88%

SK
1 - 3 roky
21,66%

Modifikovaná durácia portfólia 0,62

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
SK4120004227
SK4120003229
SK4120005810

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy

14,22%
8,55%
6,69%
6,42%

SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30. jún 2010

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
2 671 797,38
Aktuálna hodnota DDJ
0,033569
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

1,50%

1,00%

0,50%

Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie,
pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania
prostriedkov. Konzervatívny príspevkový d.d.f. je
rovnako vhodným riešením, pre tých sporiteľov,
ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok, resp.
pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali
hodnotu svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku
tvoria peňažné a dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009

13.02.2010

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika

celkovo

zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

13.08.2009

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,15%

0,80%

1,11%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu.
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky
(ECB). Nákupy dlhopisov zo strany centrálnych bánk, obavy z možného spomalenia ekonomického oživenia a takisto stagnujúca inflácia v eurozóne sú hlavné
dôvody, prečo analytici posúvajú termín prvého zvyšovania sadzieb zo strany ECB hlbšie do roku 2011. Podľa všeobecného názoru si ECB nedovolí ohroziť krehký
ekonomický rast a snahy vlád znižovať svoje rozpočtové deficity tým, že sa bude ponáhľať so zvyšovaním úrokových sadzieb. Obzvlášť nie, keď jadrová inflácia v
eurozóne naďalej klesá a neistota na finančných trhoch je stále citeľná. Durácia fondu sa časom a prílivom príspevkov znížila na úroveň okolo 0,39 roka. V priebehu
vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
14,81%

Peňažné
investície
71,56%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

Dlhopisové
investície
28,44%

SK
1 až 3 roky
13,63%

Modifikovaná durácia portfólia 0,39

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
SK4120005810
SK4120003229
-

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Peňažné investície

14,81%
6,67%
6,96%
71,56%

SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
Peňažné investície

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31. máj 2010

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
2 529 768,94
Aktuálna hodnota DDJ
0,033562
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

1,50%

1,00%

0,50%

Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie,
pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania
prostriedkov. Konzervatívny príspevkový d.d.f. je
rovnako vhodným riešením, pre tých sporiteľov,
ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok, resp.
pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali
hodnotu svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku
tvoria peňažné a dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009

13.02.2010

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika

celkovo

zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

13.08.2009

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,34%

0,74%

1,19%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu.
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky
(ECB). ECB pod tlakom dramatických prepadov na finačných trhoch pristúpila počas mesiaca k priamym nákupom dlhopisov najviac ohrozených krajín Eurozóny.
Zvyšovanie úrokov zo strany ECB sa preto zdá skôr otázka vzdialenej budúcnosti a centrálna banka bude musieť v súčasnosti skôr riešiť záchrany európskych štátov
ako monetárnu politiku. Takisto sa dá predpokladať, že nebude chcieť skorým zvyšovaním sadzieb ohroziť krehké oživenie v eurozóne a to práve v čase, keď
členské krajiny potrebujú silný rast hospodárstiev na to, aby dokázali znižovať svoje obrovské deficity verejných financií. Durácia fondu sa časom a prílivom
príspevkov znížila na úroveň okolo 0,43 roka. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
15,64%

Peňažné
investície
70,00%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

Dlhopisové
investície
30,00%

1 až 3 roky
14,36%

Modifikovaná durácia portfólia 0,43

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
SK4120005810
SK4120003229
-

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Peňažné investície

15,64%
7,03%
7,34%
70,00%

SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
Peňažné investície

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

30. apríl 2010

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
2 397 472,40
Aktuálna hodnota DDJ
0,033547
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

1,50%

1,00%

0,50%

Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie,
pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania
prostriedkov. Konzervatívny príspevkový d.d.f. je
rovnako vhodným riešením, pre tých sporiteľov,
ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok, resp.
pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali
hodnotu svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku
tvoria peňažné a dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009

13.02.2010

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika

celkovo

zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

13.08.2009

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,47%

0,70%

1,08%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu.
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky
(ECB). Po znížení ratingu Grécka musela ECB v obavách pred bankrotom krajiny narýchlo meniť svoje pravidlá ohľadom zábezpeky. Zvyšovanie úrokov zo strany
ECB sa preto zdá skôr otázka vzdialenej budúcnosti a centrálna banka bude musieť v súčasnosti skôr riešiť záchrany európskych štátov ako monetárnu politiku.
Takisto sa dá predpokladať, že nebude chcieť skorým zvyšovaním sadzieb ohroziť krehké oživenie v eurozóne a to práve v čase, keď členské krajiny potrebujú silný
rast hospodárstiev na to, aby dokázali znižovať svoje obrovské deficity verejných financií. Durácia fondu sa časom a prílivom príspevkov znížila na úroveň okolo 0,47
roka. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia dlhopisovej časti podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

do 1 roka
16,47%

Peňažné
investície
68,41%

Slovenské a
európske
dlhopisy
100%

Dlhopisové
investície
31,59%

1 až 3 roky
15,12%

Modifikovaná durácia portfólia 0,47

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
SK4120005810
SK4120003229
-

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Peňažné investície

16,47%
7,39%
7,73%
68,41%

SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
Peňažné investície

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31. marec 2010

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
2 291 491,57
Aktuálna hodnota DDJ
0,033518
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

1,00%

0,50%

0,00%

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia
-0,50%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie,
pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania
prostriedkov. Konzervatívny príspevkový d.d.f. je
rovnako vhodným riešením, pre tých sporiteľov,
ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok, resp.
pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali
hodnotu svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku
tvoria peňažné a dlhopisové investície.

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika

celkovo

zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,65%

0,65%

0,99%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu.
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky
(ECB). Napriek výrazne slabšiemu ekonomickému oživeniu v porovnaní s USA a problémom jednotlivých členských krajín eurozóny, trhy očakávajú, že ECB by
mohla začať pristupovať k zvyšovaniu úrokových sadzieb pred koncom tohto roka, najneskôr v prvom kvartáli 2011. ECB však musí brať do úvahy, že predčasné
zvýšenie sadzieb by mohlo ohroziť budúce ekonomické oživenie v eurozóne a v najhoršom scenári aj priniesť opätovný prepad eurozóny do recesie. Durácia fondu
sa časom a prílevom príspevkov znížila na úroveň okolo 0,5 roka. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu
menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

1 - 3 roky
32,97%

Peňažné
investície
67,03%

Bankové
vklady
66,74%

Dlhopisové
investície
32,97%

Hotovosť
0,29%

Dlhopisové
investície
32,97%

Modifikovaná durácia portfólia 0,50

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
SK4120005810
SK4120003229
-

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Peňažné investície

17,23%
7,67%
8,07%
67,03%

SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
Peňažné investície

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

26. február 2010

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR
2 061 604,14
Aktuálna hodnota DDJ
0,033449
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009
Obchodné meno depozitára

1,00%

0,50%

0,00%

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia
-0,50%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie,
pred možnosťou
vyššieho zhodnocovania
prostriedkov. Konzervatívny príspevkový d.d.f. je
rovnako vhodným riešením, pre tých sporiteľov,
ktorí sú tesne pred odchodom na dôchodok, resp.
pre sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali
hodnotu svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku
tvoria peňažné a dlhopisové investície.

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009

13.08.2009

13.02.2010

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika

celkovo

zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,40%

0,57%

0,78%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na osobnom účte klienta a to v závislosti od
aktuálnej hodnoty osobného účtu klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu.
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky
(ECB). Najväčším prekvapením uplynulého mesiaca na peňažných trhoch v Európe a USA bolo určite rozhodnutie americkej centrálnej banky FED zvýšiť diskontnú
sadzbu (sadzbu, za ktorú FED požičiava komerčným bankám) z 0,5% na 0,75%. Podobné kroky sa očakávajú aj od Európskej centrálnej banky, ktorá už takisto
dlhšie avizuje, že sa blíži čas, kedy začnú sťahovať z trhu prebytočnú likviditu. Durácia fondu sa prikúpením štátnych dlhopisov mierne zvýšila na úroveň okolo 0,6
roka. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

1 - 3 roky
37,08%

Peňažné
investície
62,92%

Hotovosť
0,69%
Bankové
vklady
62,23%

Dlhopisové
investície
37,08%

Dlhopisové
investície
37,08%

Modifikovaná durácia portfólia 0,60

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
SK4120005810
SK4120003229
-

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Peňažné investície

19,10%
8,46%
9,52%
62,92%

SLOVAKIA (174) 7.5% 13/3/2012 EUR
Peňažné investície

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

29. január 2010

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR / SKK*
1 888 751,30 / 56 900 521,76
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009

1,00%

0,50%

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
-0,50%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie, pred
možnosťou vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny príspevkový d.d.f. je rovnako
vhodným riešením, pre tých sporiteľov, ktorí sú
tesne pred odchodom na dôchodok, resp. pre
sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria
peňažné a dlhopisové investície.

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009

13.04.2009

13.06.2009

13.08.2009

13.10.2009

13.12.2009

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika

celkovo

zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

EUR

3 mes.

6 mes.

1 rok

0,23%

0,49%

n/a

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu v dôsledku rôznej výšky a frekvencie príspevkov odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na
osobnom účte klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu.
Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky
(ECB). ECB aj v januári potvrdila, že je spokojná so súčasnou výškou úrokových sadzieb v eurozóne. Navyše opätovne zdôraznila, že inflačné tlaky sú v súčasnosti stále
nízke a mali by zostať na nízkych úrovniach aj v blízkej dobe. To upokojuje investorov na krátkej strane krivky a aj prípadný výpredaj na trhu s dlhopismi je veľmi rýchlo
zastavený novým nákupným dopytom zo strany bánk potrebujúcich zainvestovať prebytočnú likviditu. Durácia fondu sa časom a prílivom príspevkov znížila na úroveň
okolo 0,59 roka. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

1 - 3 roky
20,77%

Peňažné
investície
66,45%

Hotovosť
2,24%
Bankové
vklady
64,21%

Dlhopisové
investície
33,55%

Dlhopisové
investície
33,55%

3 - 5 rokov
12,78%

Modifikovaná durácia portfólia 0,59

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
SK4120005810
-

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR
Peňažné investície

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Peňažné investície

20,77%
12,78%
66,45%

* Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku
vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa
investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31. december 2009

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR / SKK*
1 568 141,58 / 47 241 833,31
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009

1,00%

0,50%

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
-0,50%

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie, pred
možnosťou vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny príspevkový d.d.f. je rovnako
vhodným riešením, pre tých sporiteľov, ktorí sú
tesne pred odchodom na dôchodok, resp. pre
sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria
peňažné a dlhopisové investície.

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009

13.04.2009

13.06.2009

13.08.2009

13.10.2009

13.12.2009

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

p.a.

EUR

3 mes.
-

6 mes.
-

1 rok
-

celkovo

EUR

0,00%

0,31%

n/a

od zač.
0,33%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu v dôsledku rôznej výšky a frekvencie príspevkov odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na
osobnom účte klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu. Výkonnosť fondu bola určovaná
vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky (ECB). Tá začala v decembri
obmedzovať svoje krízové programy, čo je prvým signálom konca expanzívnej monetárnej politiky uplatňovanej centrálnymi bankami počas uplynulých mesiacov. V
prípade ECB bola týmto krokom jednoročná refinančná operácia, v rámci ktorej v predchádzajúcich kvartáloch umožňovala ECB bankám v eurozóne si na 1 rok požičať
neobmedzené množstvo peňazí za sadzbu 1%. V decembri ohlásila koniec takýmto operáciám, keďže v súčasnosti už eurozóna nemá problém s likviditou a banky sa v
nej priam topia. Napriek tomuto kroku ECB neočakáva skorý rast úrokových sadzieb. Durácia fondu sa zvýšila na úroveň okolo 0,66 roka. V priebehu vykazovaného
obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

1 - 3 roky
22,84%

Peňažné
investície
63,25%

Hotovosť
2,90%

Bankové
vklady
60,35%

Dlhopisové
investície
36,75%

Dlhopisové
investície
36,75%

3 - 5 rokov
13,91%

Modifikovaná durácia portfólia 0,66

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
SK4120005810
-

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
TB HZL30 4.30% 25/02/2013 EUR
Peňažné investície

Slovenské a európske dlhopisy
Slovenské a európske dlhopisy
Peňažné investície

22,84%
13,91%
63,25%

* Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*
1 568 141,58 / 47 241 833,31
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009

30. november 2009

Výkonnosť
1,00%

0,50%

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie, pred
možnosťou vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny príspevkový d.d.f. je rovnako
vhodným riešením, pre tých sporiteľov, ktorí sú
tesne pred odchodom na dôchodok, resp. pre
sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria
peňažné a dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009

13.06.2009

13.08.2009

13.10.2009

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

13.04.2009

p.a.

EUR

3 mes.
-

6 mes.
-

1 rok
-

od zač.
n/a

celkovo

EUR

0,17%

0,45%

n/a

0,38%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu v dôsledku rôznej výšky a frekvencie príspevkov odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na
osobnom účte klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu. Výkonnosť fondu bola určovaná
vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky (ECB). Tá ústami svojho prezidenta
Jean-Claude Tricheta vyjadrila presvedčenie, že inflácia sa bude držať na nízkych úrovniach počas najbližších mesiacov. Nízka inflácia spolu s pomalým ekonomickým
rastom, ktorý pre eurozónu ECB predpovedá, by mali zabrániť reštrikciám v monetárnej politike ECB. Úrokové sadzby by sa tak mohli udržať na súčasných úrovniach
možno až do konca budúceho roka. Durácia fondu sa časom mierne znížila na úroveň okolo 0,2 roka. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského
investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Bankové
vklady
82,90%

Peňažné
investície
87,56%
Dlhopisové
investície
12,44%

Hotovosť
4,66%

Slovenské a
európske
dlhopisy
12,44%

Modifikovaná durácia portfólia 0,20

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
-

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
Peňažné investície

Slovenské a európske dlhopisy
Peňažné investície

12,44%
87,56%

* Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*
1 365 920,40 / 41 149 718,00
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009

30. október 2009

Výkonnosť
1,00%

0,50%

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie, pred
možnosťou vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny príspevkový d.d.f. je rovnako
vhodným riešením, pre tých sporiteľov, ktorí sú
tesne pred odchodom na dôchodok, resp. pre
sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria
peňažné a dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009

13.06.2009

13.08.2009

13.10.2009

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

13.04.2009

p.a.

EUR

3 mes.
-

6 mes.
-

1 rok
-

od zač.
n/a

celkovo

EUR

0,27%

0,38%

n/a

0,37%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu v dôsledku rôznej výšky a frekvencie príspevkov odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na
osobnom účte klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu. Výkonnosť fondu bola určovaná
vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky (ECB). Medzibankové sadzby na
trhu naďalej klesajú, keďže ECB ani na svojom októbrovom zasadnutí nezverejnila žiadnu stratégiu zvyšovaniu úrokových sadzieb do budúcnosti. Na trhu zatiaľ stále
panuje presvedčenie, že súčasná sadzba na úrovni 1% sa udrží minimálne do jesene budúceho roku. Durácia fondu sa časom mierne znížila na úroveň okolo 0,2 roka.
V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Hotovosť
3,46%
Bankové
vklady
82,28%

Peňažné
investície
85,74%

Dlhopisové
investície
14,26%

Slovenské a
európske
dlhopisy
14,26%

Modifikovaná durácia portfólia 0,20

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
-

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
Peňažné investície

Slovenské a európske dlhopisy
Peňažné investície

14,26%
85,74%

* Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*
1 236 445,71 / 37 249 163,46
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009

30. september 2009

Výkonnosť
1,00%

0,50%

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie, pred
možnosťou vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny príspevkový d.d.f. je rovnako
vhodným riešením, pre tých sporiteľov, ktorí sú
tesne pred odchodom na dôchodok, resp. pre
sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria
peňažné a dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009

13.08.2009

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

13.05.2009

p.a.

EUR

3 mes.
-

6 mes.
-

1 rok
-

od zač.
n/a

celkovo

EUR

0,31%

0,34%

n/a

0,33%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu v dôsledku rôznej výšky a frekvencie príspevkov odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na
osobnom účte klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu. Výkonnosť fondu bola určovaná
vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky (ECB). Hlavnou udalosťou
minulého mesiaca na peňažných trhoch bolo ďalšie kolo refinančnej operácie ECB. Tá v snahe podporiť likviditu na trhu poskytuje európskym bankám ročnú pôžičku v
neobmedzenom objeme. Pokým v júni bol záujem bánk o túto pôžičku obrovský a dosiahol 440 miliárd eur, v septembri klesol požadovaný objem až na 75 miliárd eur.
Aj táto správa potvrdila, že bankový sektor sa postupne dostáva z krízy a hlavný problém s nedostatkom likvidity na trhu je zažehnaný. Durácia fondu sa časom mierne
znížila na úroveň okolo 0,23 roka. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Hotovosť
1,98%
Peňažné
investície
84,29%

Dlhopisové
investície
15,71%

Bankové
vklady
84,29%

Slovenské a
európske
dlhopisy
15,71%

Modifikovaná durácia portfólia 0,23

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
-

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
Peňažné investície

Slovenské a európske dlhopisy
Peňažné investície

15,71%
84,29%

* Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31. august 2009

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR / SKK*
1 117 389,90 / 33 662 488,15
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009

1,00%

0,50%

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie, pred
možnosťou vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny príspevkový d.d.f. je rovnako
vhodným riešením, pre tých sporiteľov, ktorí sú
tesne pred odchodom na dôchodok, resp. pre
sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria
peňažné a dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009

13.05.2009
13.08.2009

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

13.05.2009

p.a.

EUR

3 mes.
-

6 mes.
-

1 rok
-

od zač.
n/a

celkovo

EUR

0,28%

0,21%

n/a

0,21%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu v dôsledku rôznej výšky a frekvencie príspevkov odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na
osobnom účte klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu. Výkonnosť fondu bola určovaná
vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky (ECB). Ani august nepriniesol
zmenu v hlavnej úrokovej sadzbe ECB, ktorá zostala podľa očakávaní na úrovni 1%. Medzi investormi na trhu sa tak už nešpekuluje o tom, či pôjdu sadzby ešte nadol
(čo už takmer nikto neočakáva), ale skôr sa predpovedá, kedy ECB začne sadzby zvyšovať. Kľúčovým faktorom bude vývoj inflácie v eurozóne. Durácia fondu sa
časom mierne znížila na úroveň okolo 0,26 roka. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Hotovosť
3,39%

Peňažné
investície
82,74%

Dlhopisové
investície
17,26%

Bankové
vklady
79,35%

Slovenské a
európske
dlhopisy
17,26%

Modifikovaná durácia portfólia 0,26

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
-

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
Peňažné investície

Slovenské a európske dlhopisy
Peňažné investície

17,26%
82,74%

* Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje

31. júl 2009

Výkonnosť

Čistá hodnota majetku EUR / SKK*
977 261,05 / 29 440 966,55
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009

1,00%

0,50%

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie, pred
možnosťou vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny príspevkový d.d.f. je rovnako
vhodným riešením, pre tých sporiteľov, ktorí sú
tesne pred odchodom na dôchodok, resp. pre
sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria
peňažné a dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009

13.05.2009

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

13.05.2009

p.a.

EUR

3 mes.
-

6 mes.
-

1 rok
-

od zač.
n/a

celkovo

EUR

0,12%

n/a

n/a

0,11%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu v dôsledku rôznej výšky a frekvencie príspevkov odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na
osobnom účte klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do štátnych dlhopisov a do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu. Výkonnosť fondu bola určovaná
vývojom krátkych úrokových sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky (ECB). Európska centrálna banka
na svojom pravidelnom zasadnutí ponechala kľúčové úrokové sadzby v eurozóne na nezmenenej úrovni 1%. To bolo plne v súlade s očakávaniami trhu a neprinieslo to
ani žiadne zásadné dôsledky. Väčšina analytikov predpokladá, že ECB by sadzby na súčasných úrovniach mohla ponechať až do druhého polroka budúceho roka. V
priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Hotovosť
2,55%

Dlhopisové
investície
19,63%

Peňažné
investície
80,37%

Bankové
vklady
77,82%

Slovenské a
európske
dlhopisy
19,63%

Modifikovaná durácia portfólia 0,32

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

podiel

SK4120005885
-

SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR
Peňažné investície

Slovenské a európske dlhopisy
Peňažné investície

19,63%
80,37%

* Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*
873 439,65 / 26 313 242,90
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009

30. jún 2009

Výkonnosť
1,00%

0,50%

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie, pred
možnosťou vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny príspevkový d.d.f. je rovnako
vhodným riešením, pre tých sporiteľov, ktorí sú
tesne pred odchodom na dôchodok, resp. pre
sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria
peňažné a dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009

13.05.2009

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

13.05.2009

p.a.

EUR

3 mes.
-

6 mes.
-

1 rok
-

od zač.
n/a

celkovo

EUR

0,03%

n/a

n/a

0,02%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu v dôsledku rôznej výšky a frekvencie príspevkov odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na
osobnom účte klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu. Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových
sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky (ECB). Hlavnou udalosťou uplynulého mesiaca bol jednoročný
refinančný tender ECB, ktorá tak dodala na trh likviditu až vo výške vyše 440 miliárd eur. Táto operácia pomohla bankám, ktoré potrebovali zvýšiť svoju krátkodobú
likviditu a priniesla so sebou aj pokles jednodňových sadzieb EONIA, ktoré sa dostali do nových miním. Podľa očakávania ECB rozhodla o ponechaní úrokových
sadzieb na nezmenej úrovni 1%, čo investorov ešte viac utvrdilo v presvedčení, že toto je súčasné dno, pod ktoré ECB pri znižovaní úrokových sadzieb už nepôjde. V
priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Bankové
vklady
97,03%

Peňažné
investície
100,00%

Hotovosť
2,97%

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

-

Peňažné investície

Peňažné investície

podiel
100,00%

* Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*
706 577,55 / 21 286 355,48
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009

31. máj 2009

Výkonnosť
1,00%

0,50%

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie, pred
možnosťou vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny príspevkový d.d.f. je rovnako
vhodným riešením, pre tých sporiteľov, ktorí sú
tesne pred odchodom na dôchodok, resp. pre
sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria
peňažné a dlhopisové investície.

-0,50%

-1,00%
13.02.2009
13.02.2009
Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

13.05.2009

p.a.

EUR

3 mes.
-

6 mes.
-

1 rok
-

od zač.
n/a

celkovo

EUR

-0,07%

n/a

n/a

-0,08%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu v dôsledku rôznej výšky a frekvencie príspevkov odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na
osobnom účte klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu. Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových
sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky (ECB). ECB tentoraz trhy neprekvapila. Na svojom pravidelnom
zasadnutí minulý mesiac rozhodla o ďalšom znížení úrokových sadzieb v eurozóne o 25 bázických bodov na rovné 1%, čo bol krok, ktorý sa všeobecne očakával. Na
najbližšie mesiace sa očakáva, že ECB udrží hlavnú úrokovú sadzbu na súčasných úrovniach. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského
investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Peňažné
investície
100,00%

Bankové
vklady
90,80%

Hotovosť
9,20%

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

-

Peňažné investície

Peňažné investície

podiel
100,00%

* Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*
542 835,94 / 16 353 475,61
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009

30. apríl 2009

Výkonnosť
0,10%

0,05%

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie, pred
možnosťou vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny príspevkový d.d.f. je rovnako
vhodným riešením, pre tých sporiteľov, ktorí sú
tesne pred odchodom na dôchodok, resp. pre
sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria
peňažné a dlhopisové investície.

-0,05%

-0,10%
13.02.2009
13.02.2009
Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

30.04.2009

p.a.

EUR

celkovo

EUR

3 mes.
-

6 mes.
-

n/a

n/a

1 rok
-

od zač.
n/a

n/a

-0,01%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu v dôsledku rôznej výšky a frekvencie príspevkov odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na
osobnom účte klienta.

Komentár manažéra fondu
Portfólio fondu bolo prevažne investované do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu. Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových
sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky (ECB). Akciová eufória vyhnala investorov z bezpečnejších vôd
štátnych dlhopisových trhov, čo malo za následok nárast výnosov pozdĺž celej výnosovej krivky. V súvislosti s minulomesačnými vyjadreniami prezidenta ECB Tricheta
o neochote nasledovať FED v znižovaní úrokových sadzieb až na nulu, viacerí analytici predpovedajú, že pokles znižovania úrokových sadzieb v eurozóne by sa mal
zastaviť do konca prvého polroka a nedá sa vylúčiť, že základná sadzba ECB neklesne pod 1%. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského
investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Peňažné
investície
100,00%

Bankové
vklady
90,50%

Hotovosť
9,50%

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

-

Peňažné investície

hotovosť

podiel
100,00%

* Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*
343 176,15 / 10 338 524,71
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009

31. marec 2009

Výkonnosť
0,10%

0,05%

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie, pred
možnosťou vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny príspevkový d.d.f. je rovnako
vhodným riešením, pre tých sporiteľov, ktorí sú
tesne pred odchodom na dôchodok, resp. pre
sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria
peňažné a dlhopisové investície.

-0,05%

-0,10%
13.02.2009
13.02.2009
Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
USD
nezabezpečované meny (0%):

31.12.2008
31.03.2009

p.a.

SKK

celkovo

SKK

3 mes.
-

6 mes.
-

n/a

n/a

1 rok
-

od zač.
n/a

n/a

-0,01%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu v dôsledku rôznej výšky a frekvencie príspevkov odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na
osobnom účte klienta.

Komentár manažéra fondu
Konzervatívny príspevkový d.d.f. DDS TB
Portfólio fondu bolo prevažne investované do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu. Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových
sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky (ECB). Marcové zasadnutie Európskej centrálnej banky prinieslo
ďalšie znižovanie úrokových sadzieb, ktoré bolo plne v súlade s očakávaniami trhu. ECB rozhodla o znížení základnej úrokovej sadzby v eurozóne o 50bps na 1,5%.
Viacerí analytici už predpovedajú, že pokles znižovania úrokových sadzieb v eurozóne by sa mal zastaviť do konca prvého polroka a nedá sa vylúčiť, že základná
sadzba ECB neklesne pod 1%. V priebehu vykazovaného obdobia fond nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Peňažné
investície
100,00%

Bankové
vklady
89,53%

Hotovosť
10,47%

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

-

Peňažné investície

hotovosť

podiel
100,00%

* Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

REPORT
DDS TB - KONZERVATÍVNY PRÍSPEVKOVÝ d.d.f.
Základné údaje
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*
113 550,38 / 3 420 818,79
Deň vytvorenia fondu
13.02.2009

27. február 2009

Výkonnosť
0,10%

0,05%

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.
0,00%

Investičná stratégia
Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú
bezpečné, stabilné a konzervatívne riešenie, pred
možnosťou vyššieho zhodnocovania prostriedkov.
Konzervatívny príspevkový d.d.f. je rovnako
vhodným riešením, pre tých sporiteľov, ktorí sú
tesne pred odchodom na dôchodok, resp. pre
sporiteľov, ktorí by si radi stabilizovali hodnotu
svojich príspevkov. Hlavnú časť majetku tvoria
peňažné a dlhopisové investície.

-0,05%

-0,10%
13.02.2009
13.02.2009
Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika
zabezpečované meny (100%):
EUR, USD
nezabezpečované meny (0%):

31.12.2008
27.02.2009

p.a.

SKK

celkovo

SKK

3 mes.
-

6 mes.
-

n/a

n/a

1 rok
-

od zač.
n/a

n/a

-0,01%

Upozornenie: Údaje o zhodnotení fondu uvedené v tabuľke sa môžu v dôsledku rôznej výšky a frekvencie príspevkov odlišovať od zhodnotenia prostriedkov na
osobnom účte klienta.

Komentár manažéra fondu
Konzervatívny príspevkový d.d.f. DDS TB
Portfólio fondu bolo prevažne investované do eurových vkladov z dôvodu konzervatívneho profilu fondu. Výkonnosť fondu bola určovaná vývojom krátkych úrokových
sadzieb na medzibankovom trhu, na ktorý vplývala hlavne menová politika Európskej centrálnej banky (ECB). Napriek tomu, že počas februára zostali úrokové sadzby
ECB nezmenené, obchodníci už v cenách dlhopisov započítali očakávané zníženie kľúčovej úrokovej sadzby zo strany ECB na jej najbližšom zasadnutí v marci.
Obchodníci očakávajú ďalšie pol percentné zníženie, čím by sa hlavná úroková sadzba v eurozóne dostala na úroveň 1,5%. V priebehu vykazovaného obdobia fond
nebol pre slovenského investora vystavený žiadnemu menovému riziku.

Alokácia aktív fondu

Alokácia podľa regiónov

s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Peňažné
investície
100%

Hotovosť
100%

investície (top 15)
ISIN

názov

trieda aktív

-

Peňažné investície

hotovosť

podiel
100,00%

* Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

Dôležité upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania
majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej
stratégie fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

