
Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 2,4%

Nezabezpečené meny

ý  

za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 27 299 915 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039346 €                   

Dátum vytvorenia fondu

12,3%1,4%

Charakteristika fondu

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,06

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

Termínovaný vklad 04/09/2017 7,5% 3,7%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,6% Termínovaný vklad 31/10/2017 4,7%

Termínovaný vklad 31/10/2017 9,2% 3,7%

Termínovaný vklad 07/09/2017 7,3% 2,9%

Termínovaný vklad 29/09/2017 7,4% 2,9%

Termínovaný vklad 31/10/2017 6,7% 2,6%

Termínovaný vklad 20/10/2017 6,6% 2,2%

Termínovaný vklad 08/09/2017 5,9% 1,8%

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 13/07/2018

Termínovaný vklad 13/07/2018

Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 23/02/2018

Termínovaný vklad 07/12/2017

Termínovaný vklad 31/10/2017

ročne (p.a.) 
18,5%0,1%
1,7%0,5%

0,2%
 -

Poznámka:  2017 - výkonnosť do 31.08.2017. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
15% 

0% 

85% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Diverzifikované 
dlhopisové fondy 

3 a viac rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,00% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

31. august 2017 

-10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,6% 0,8% 0,3% 0,2% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do 
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi 
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z 
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v 
slovenských bankách. Tento fond plánujeme dňa 22.9.2017 zlúčiť do fondu Comfort 
lifeTB 2020.   

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 2,5%

Nezabezpečené meny

ý  
Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 13/07/2018

Termínovaný vklad 13/07/2018

Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 23/02/2018

Termínovaný vklad 07/12/2017

Termínovaný vklad 31/10/2017

ročne (p.a.) 
18,5%0,1%
1,8%0,6%

0,2%
 -

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

Termínovaný vklad 31/10/2017 6,7% 2,6%

Termínovaný vklad 20/10/2017 6,6% 2,2%

Termínovaný vklad 08/09/2017 5,9% 1,8%

Termínovaný vklad 03/08/2017 7,3% 2,9%

Termínovaný vklad 29/09/2017 7,4% 2,9%

Termínovaný vklad 07/08/2017 7,4% 3,7%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,6% Termínovaný vklad 31/10/2017 4,6%

Termínovaný vklad 31/10/2017 9,2% 3,7%

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,07

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 27 372 518 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039337 €                   

Dátum vytvorenia fondu

13,1%1,8%

Charakteristika fondu
Poznámka:  2017 - výkonnosť do 31.07.2017. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
15% 

0% 

85% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Diverzifikované 
dlhopisové fondy 

3 a viac rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,00% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

31. júl 2017 

-10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,6% 0,8% 0,3% 0,1% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do 
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi 
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z 
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v 
slovenských bankách. Tento fond plánujeme dňa 22.9.2017 zlúčiť do fondu Comfort 
lifeTB 2020.   

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 2,9%

Nezabezpečené meny

ý  

za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 27 591 978 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039337 €                   

Dátum vytvorenia fondu

15,3%2,1%

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,01

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

Termínovaný vklad 03/07/2017 7,4% 3,6%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,5% Termínovaný vklad 31/10/2017 4,6%

Termínovaný vklad 31/10/2017 9,1% 3,6%

Termínovaný vklad 06/07/2017 7,2% 2,9%

Termínovaný vklad 29/09/2017 7,3% 3,6%

Termínovaný vklad 31/10/2017 6,6% 2,9%

Termínovaný vklad 20/10/2017 6,5% 2,5%

Termínovaný vklad 08/09/2017 5,9% 2,2%

Charakteristika fondu

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 28/07/2017

Termínovaný vklad 23/02/2018

ročne (p.a.) 
18,5%0,1%
1,8%0,7%

0,2%
 -

Poznámka:  2017 - výkonnosť do 30.06.2017. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

85% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Diverzifikované 
dlhopisové fondy 

3 a viac rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,03% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

30. jún 2017 

-10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,6% 0,8% 0,3% 0,1% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do 
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi 
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z 
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v 
slovenských bankách. Tento fond plánujeme dňa 22.9.2017 zlúčiť do fondu Comfort 
lifeTB 2020.   

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 2,9%

Nezabezpečené meny

ý  
Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 28/07/2017

Termínovaný vklad 23/02/2018

ročne (p.a.) 
18,5%

Charakteristika fondu

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,1%
1,8%0,7%

Termínovaný vklad 20/10/2017 6,3% 2,8%

Termínovaný vklad 08/09/2017 5,6% 2,5%

Termínovaný vklad 31/10/2017 4,4% 2,1%

Termínovaný vklad 31/10/2017 6,4% 2,8%

Termínovaný vklad 29/09/2017 7,1% 3,5%

0,2%

Termínovaný vklad 31/10/2017 8,8% 3,5%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,0% Termínovaný vklad 15/06/2017 3,5%

Termínovaný vklad 05/06/2017 12,3% 3,5%

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,02

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 28 617 488 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039328 €                   

Dátum vytvorenia fondu

15,7%2,1%

Poznámka:  2017 - výkonnosť do 31.05.2017. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Diverzifikované 
dlhopisové fondy 

3 a viac rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

31. máj 2017 

-10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,6% 0,8% 0,3% 0,1% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do 
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi 
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z 
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v 
slovenských bankách. Tento fond plánujeme dňa 22.9.2017 zlúčiť do fondu Comfort 
lifeTB 2020.   

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 2,9%

Nezabezpečené meny

ý  
Termínovaný vklad 09/05/2017

Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 28/07/2017

Termínovaný vklad 23/02/2018

ročne (p.a.) 
18,5%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v
slovenských bankách.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,1%
1,8%0,9%

Termínovaný vklad 20/10/2017 6,3% 2,8%

Termínovaný vklad 08/09/2017 5,6% 2,5%

Termínovaný vklad 31/10/2017 4,4% 2,5%

Termínovaný vklad 31/10/2017 6,3% 2,8%

Termínovaný vklad 29/09/2017 7,0% 3,5%

0,3%

Termínovaný vklad 31/10/2017 8,7% 3,5%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 13,9% Termínovaný vklad 15/06/2017 3,5%

Termínovaný vklad 09/05/2017 9,8% 3,5%

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,03

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 28 708 153 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039324 €                   

Dátum vytvorenia fondu

15,4%2,8%

Poznámka:  2017 - výkonnosť do 28.04.2017. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Diverzifikované 
dlhopisové fondy 

3 a viac rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

28. apríl 2017 

-10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,6% 0,8% 0,3% 0,1% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 2,9%

Nezabezpečené meny

ý  
Termínovaný vklad 28/04/2017

Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 28/07/2017

Termínovaný vklad 23/02/2018

ročne (p.a.) 
18,5%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v
slovenských bankách.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,1%
1,8%1,0%

Termínovaný vklad 20/10/2017 6,3% 2,8%

Termínovaný vklad 08/09/2017 5,6% 2,5%

Termínovaný vklad 31/10/2017 4,4% 2,5%

Termínovaný vklad 31/10/2017 6,4% 2,8%

Termínovaný vklad 29/09/2017 7,0% 3,5%

0,3%

Termínovaný vklad 31/10/2017 8,8% 3,5%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,0% Termínovaný vklad 15/06/2017 3,5%

Termínovaný vklad 13/04/2017 10,6% 3,5%

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,04

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 28 646 000 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039322 €                   

Dátum vytvorenia fondu

15,5%3,0%

Poznámka:  2017 - výkonnosť do 31.03.2017. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Diverzifikované 
dlhopisové fondy 

3 a viac rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,08% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

31. marec 2017 

-10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,6% 0,8% 0,3% 0,1% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 3,2%

Nezabezpečené meny

ý  
Termínovaný vklad 28/04/2017

Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 28/07/2017

Termínovaný vklad 23/02/2018

ročne (p.a.) 
18,4%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v
slovenských bankách.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,1%
1,8%1,0%

Termínovaný vklad 20/10/2017 6,1% 2,7%

Termínovaný vklad 08/09/2017 5,5% 2,4%

Termínovaný vklad 31/10/2017 4,3% 2,4%

Termínovaný vklad 31/10/2017 6,2% 2,7%

Termínovaný vklad 29/09/2017 6,8% 3,4%

0,3%

Termínovaný vklad 31/10/2017 8,5% 3,4%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 13,6% Termínovaný vklad 15/06/2017 3,4%

Termínovaný vklad 13/04/2017 10,2% 3,4%

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,06

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 29 506 684 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039310 €                   

Dátum vytvorenia fondu

17,1%2,9%

Poznámka:  2017 - výkonnosť do 28.02.2017. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

28. február 2017 

-10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,6% 0,8% 0,3% 0,1% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 3,6%

Nezabezpečené meny

ý  
Termínovaný vklad 28/04/2017

Termínovaný vklad 24/02/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 31/10/2017

Termínovaný vklad 23/02/2017

Termínovaný vklad 28/07/2017

ročne (p.a.) 
18,4%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v
slovenských bankách.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,1%
1,8%1,3%

Termínovaný vklad 20/10/2017 6,0% 2,7%

Termínovaný vklad 08/09/2017 5,4% 2,4%

Termínovaný vklad 31/10/2017 4,2% 2,3%

Termínovaný vklad 31/10/2017 6,0% 2,7%

Termínovaný vklad 29/09/2017 6,7% 3,3%

0,3%

Termínovaný vklad 31/10/2017 8,3% 3,3%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 13,3% Termínovaný vklad 15/06/2017 3,4%

Termínovaný vklad 13/04/2017 10,0% 3,3%

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,01

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 30 151 214 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039295 €                   

Dátum vytvorenia fondu

19,1%4,0%

Poznámka:  2017 - výkonnosť do 31.01.2017. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
13% 

0% 

87% 

Akciové… Alternatívne… Dlhopisové… Menové… Peňažné…

5 a viac rokov

3 - 5 rokov

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený 

31. január 2017 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,8% 0,3% 0,0% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 3,8%

Nezabezpečené meny

ý  

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 30 043 058 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039289 €                   

Dátum vytvorenia fondu

20,7%4,6%

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,01

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

0,3%

Termínovaný vklad 31/10/2017 8,3% 3,3%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 13,3% Termínovaný vklad 15/06/2017 3,4%

Termínovaný vklad 13/04/2017 10,1% 3,3%

Termínovaný vklad 29/09/2017 6,7% 2,7%

Termínovaný vklad 31/10/2017 6,1% 2,7%

Termínovaný vklad 20/10/2017 6,0% 2,4%

Termínovaný vklad 08/09/2017 5,4% 2,3%

Termínovaný vklad 27/01/2017 4,2% 2,0%

ročne (p.a.) 
18,4%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v
slovenských bankách.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,1%
1,9%1,5%

Termínovaný vklad 24/02/2017

Termínovaný vklad 16/02/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 23/02/2017

Termínovaný vklad 28/07/2017

Termínovaný vklad 28/04/2017

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2016 - výkonnosť do 30.12.2016. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
13% 

0% 

87% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

30. december 2016 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,8% 0,3% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,2%

Nezabezpečené meny

ý  
Termínovaný vklad 28/04/2017

Termínovaný vklad 24/02/2017

Termínovaný vklad 15/06/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 23/02/2017

Termínovaný vklad 28/07/2017

ročne (p.a.) 
18,3%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v
slovenských bankách.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,1%
1,9%1,6%

Termínovaný vklad 31/10/2017 6,1% 2,7%

Termínovaný vklad 20/10/2017 6,0% 2,4%

Termínovaný vklad 08/09/2017 5,4% 2,3%

Termínovaný vklad 29/09/2017 6,7% 2,7%

PF03 Current Account EUR 6,9% 3,3%

0,3%

Termínovaný vklad 07/12/2016 8,4% 3,3%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 13,3% Termínovaný vklad 27/01/2017 4,2%

Termínovaný vklad 13/04/2017 10,1% 3,4%

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,02

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 29 990 333 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039285 €                   

Dátum vytvorenia fondu

22,9%4,9%

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2016 - výkonnosť do 30.11.2016. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
13% 

0% 

87% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

30. november 2016 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,8% 0,3% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 3,6%

Nezabezpečené meny

ý  
Termínovaný vklad 28/04/2017

Termínovaný vklad 24/02/2017

Termínovaný vklad 15/06/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 23/02/2017

Termínovaný vklad 28/07/2017

ročne (p.a.) 
18,3%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v
slovenských bankách.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,1%
1,9%1,7%

Termínovaný vklad 24/11/2016 6,1% 2,7%

Termínovaný vklad 20/10/2017 6,0% 2,4%

Termínovaný vklad 08/09/2017 5,4% 2,3%

PF03 Current Account EUR 6,7% 2,7%

Termínovaný vklad 29/09/2017 6,7% 3,3%

0,3%

Termínovaný vklad 07/12/2016 8,4% 3,4%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 13,4% Termínovaný vklad 27/01/2017 4,2%

Termínovaný vklad 13/04/2017 10,1% 3,4%

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,03

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 29 930 017 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039277 €                   

Dátum vytvorenia fondu

19,5%5,2%

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2016 - výkonnosť do 31.10.2016. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
13% 

0% 

87% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

31. október 2016 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,8% 0,3% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 3,6%

Nezabezpečené meny

ý  
Termínovaný vklad 28/10/2016

Termínovaný vklad 24/02/2017

Termínovaný vklad 15/06/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 23/02/2017

Termínovaný vklad 28/07/2017

ročne (p.a.) 
18,3%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v
slovenských bankách.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,1%
1,9%2,0%

Termínovaný vklad 24/11/2016 6,1% 2,7%

Termínovaný vklad 20/10/2016 6,0% 2,4%

Termínovaný vklad 08/09/2017 5,4% 2,4%

PF03 Current Account EUR 6,4% 2,7%

Termínovaný vklad 29/09/2017 6,8% 3,4%

0,4%

Termínovaný vklad 07/12/2016 8,4% 3,4%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 13,4% Termínovaný vklad 27/01/2017 4,3%

Termínovaný vklad 13/10/2016 10,1% 3,4%

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,04

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 29 834 720 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039273 €                   

Dátum vytvorenia fondu

19,3%6,0%

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2016 - výkonnosť do 30.09.2016. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
13% 

0% 

87% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

30. september 2016 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,8% 0,3% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 3,8%

Nezabezpečené meny

ý  
Termínovaný vklad 28/10/2016

Termínovaný vklad 24/02/2017

Termínovaný vklad 14/09/2016

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 23/02/2017

Termínovaný vklad 28/07/2017

ročne (p.a.) 
18,3%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v
slovenských bankách.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,2%
1,9%2,2%

Termínovaný vklad 24/11/2016 6,1% 2,7%

Termínovaný vklad 20/10/2016 6,1% 2,4%

Termínovaný vklad 09/09/2016 5,4% 2,4%

Termínovaný vklad 30/09/2016 6,8% 2,7%

PF03 Current Account EUR 7,4% 3,4%

0,4%

Termínovaný vklad 07/12/2016 8,5% 3,4%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 13,5% Termínovaný vklad 27/01/2017 4,3%

Termínovaný vklad 13/10/2016 10,2% 3,4%

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,05

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 29 602 978 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039263 €                   

Dátum vytvorenia fondu

20,6%6,9%

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2016 - výkonnosť do 31.08.2016. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

31. august 2016 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,8% 0,2% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,0%

Nezabezpečené meny

ý  
Termínovaný vklad 28/10/2016

Termínovaný vklad 24/02/2017

Termínovaný vklad 14/09/2016

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 14/07/2017

Termínovaný vklad 23/02/2017

Termínovaný vklad 28/07/2017

ročne (p.a.) 
18,3%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v
slovenských bankách.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,2%
1,9%2,2%

Termínovaný vklad 24/11/2016 6,2% 2,7%

Termínovaný vklad 20/10/2016 6,1% 2,4%

Termínovaný vklad 09/09/2016 5,5% 2,4%

PF03 Current Account EUR 6,8% 2,7%

Termínovaný vklad 30/09/2016 6,8% 3,4%

0,4%

Termínovaný vklad 07/12/2016 8,5% 3,4%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 13,6% Termínovaný vklad 27/01/2017 4,3%

Termínovaný vklad 13/10/2016 10,3% 3,4%

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,07

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 29 431 811 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039257 €                   

Dátum vytvorenia fondu

21,8%6,8%

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2016 - výkonnosť do 29.07.2016. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

29. júl 2016 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,8% 0,2% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,4%

Nezabezpečené meny

ý  

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 29 202 825 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039245 €                   

Dátum vytvorenia fondu

24,0%7,3%

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,01

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

0,5%

Termínovaný vklad 13/10/2016 10,3% 3,4%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 13,7% Termínovaný vklad 14/07/2016 3,5%

Termínovaný vklad 22/07/2016 12,4% 3,4%

Termínovaný vklad 07/12/2016 8,6% 2,7%

Termínovaný vklad 30/09/2016 6,9% 2,6%

Termínovaný vklad 09/09/2016 5,5% 2,5%

Termínovaný vklad 27/01/2017 4,3% 2,4%

Termínovaný vklad 15/07/2016 3,8% 2,4%

ročne (p.a.) 
18,2%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v
slovenských bankách.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,2%
2,0%2,4%

Termínovaný vklad 28/10/2016

Termínovaný vklad 24/02/2017

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 07/07/2016

Termínovaný vklad 23/02/2017

Termínovaný vklad 29/07/2016

PF03 Current Account EUR

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2016 - výkonnosť do 30.06.2016. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

30. jún 2016 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,8% 0,2% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,3%

Nezabezpečené meny

ý  

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 28 850 849 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039234 €                   

Dátum vytvorenia fondu

23,5%6,3%

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,02

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

0,5%

Termínovaný vklad 13/10/2016 10,5% 3,5%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 13,9% Termínovaný vklad 15/07/2016 3,8%

Termínovaný vklad 22/07/2016 12,5% 3,8%

Termínovaný vklad 07/12/2016 8,7% 3,5%

Termínovaný vklad 30/09/2016 7,0% 2,8%

Termínovaný vklad 09/09/2016 5,6% 2,6%

Termínovaný vklad 02/06/2016 5,2% 2,5%

Termínovaný vklad 27/01/2017 4,4% 2,4%

ročne (p.a.) 
18,2%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v
slovenských bankách.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,2%
2,0%2,1%

Termínovaný vklad 28/10/2016

Termínovaný vklad 24/02/2017

PF03 Current Account EUR

Termínovaný vklad 16/06/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 23/02/2017

Termínovaný vklad 29/07/2016

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2016 - výkonnosť do 31.05.2016. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

31. máj 2016 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,8% 0,2% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,4%

Nezabezpečené meny

ý  
Termínovaný vklad 28/10/2016

Termínovaný vklad 24/02/2017

Termínovaný vklad 19/05/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

PF03 Current Account EUR

Termínovaný vklad 23/02/2017

Termínovaný vklad 29/07/2016

ročne (p.a.) 
18,2%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v
slovenských bankách.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,2%
2,0%2,2%

Termínovaný vklad 09/09/2016 5,6% 2,6%

Termínovaný vklad 05/05/2016 5,2% 2,5%

Termínovaný vklad 27/01/2017 4,4% 2,5%

Termínovaný vklad 30/09/2016 7,0% 2,8%

Termínovaný vklad 07/12/2016 8,8% 2,9%

0,5%

Termínovaný vklad 13/10/2016 10,6% 3,5%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,0% Termínovaný vklad 15/07/2016 3,9%

Termínovaný vklad 22/07/2016 12,6% 3,5%

Názov Identifikátor Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,03

Najvýznamnejšie investície
PodielIdentifikátor

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 28 587 687 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039222 €                   

Dátum vytvorenia fondu

24,1%6,9%

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2016 - výkonnosť do 29.04.2016. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

29. apríl 2016 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,8% 0,1% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,6%

Nezabezpečené meny

ý  
Termínovaný vklad 23/02/2017

Termínovaný vklad 29/07/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

PF03 Current Account EUR

Termínovaný vklad 19/05/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 13/04/2016

ročne (p.a.) 
18,1%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
peňažno-dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená výlučne hypotekárnymi
záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z
vlastníctva dlhopisov. Peňažná časť je z obdobných dôvodov tvorená výlučne vkladmi v
slovenských bankách.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,2%
2,0%2,7%

Termínovaný vklad 09/09/2016 5,7% 2,8%

Termínovaný vklad 07/04/2016 5,3% 2,8%

Termínovaný vklad 27/01/2017 4,5% 2,6%

Termínovaný vklad 30/09/2016 7,1% 3,5%

Termínovaný vklad 13/04/2016 7,8% 3,6%

0,5%

Termínovaný vklad 07/12/2016 8,8% 3,7%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,1% Termínovaný vklad 22/04/2016 4,1%

Termínovaný vklad 22/07/2016 12,7% 3,9%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,04

Najvýznamnejšie investície
PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 28 402 329 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039217 €                   

Dátum vytvorenia fondu

25,3%8,3%

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2016 - výkonnosť do 31.03.2016. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

31. marec 2016 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,8% 0,1% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,4%

Nezabezpečené meny

ý  / /

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 28 158 953 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039192 €                   

Dátum vytvorenia fondu

23,8%8,7%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,06

Najvýznamnejšie investície
PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

0,5%

Termínovaný vklad 07/12/2016 8,9% 3,6%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,2% Termínovaný vklad 22/04/2016 4,1%

Termínovaný vklad 22/07/2016 12,8% 3,9%

Termínovaný vklad 13/04/2016 7,9% 3,6%

Termínovaný vklad 30/09/2016 7,1% 2,9%

Termínovaný vklad 09/09/2016 5,7% 2,9%

Termínovaný vklad 07/03/2016 5,3% 2,8%

Termínovaný vklad 27/01/2017 4,5% 2,7%

ročne (p.a.) 
18,1%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi so štátnou garanciou a
hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko
vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,2%
2,0%2,8%

Termínovaný vklad 23/02/2017

Termínovaný vklad 29/07/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 19/05/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

PF03 Current Account EUR

Termínovaný vklad 13/04/2016

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2016 - výkonnosť do 29.02.2016. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 
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14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

29. február 2016 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,8% 0,0% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,3%

Nezabezpečené meny

ý  / /

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 27 982 719 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039179 €                   

Dátum vytvorenia fondu

23,6%8,7%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,07

Najvýznamnejšie investície
PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

0,5%

Termínovaný vklad 07/12/2016 8,9% 3,7%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,3% Termínovaný vklad 22/04/2016 4,1%

Termínovaný vklad 22/07/2016 12,9% 3,9%

Termínovaný vklad 13/04/2016 7,9% 3,6%

Termínovaný vklad 30/09/2016 7,2% 3,6%

Termínovaný vklad 09/09/2016 5,8% 2,9%

Termínovaný vklad 27/01/2017 4,5% 2,7%

Termínovaný vklad 08/02/2016 4,3% 2,5%

ročne (p.a.) 
18,0%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi so štátnou garanciou a
hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko
vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,2%
2,0%2,8%

Termínovaný vklad 29/07/2016

Termínovaný vklad 24/02/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

PF03 Current Account EUR

Termínovaný vklad 19/05/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 13/04/2016

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2016 - výkonnosť do 29.01.2016. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,08% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

29. január 2016 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,8% 0,0% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

 
Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,3%

Nezabezpečené meny

ý  

 -
za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 27 748 593 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039174 €                   

Dátum vytvorenia fondu

23,3%8,7%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,01

Najvýznamnejšie investície
PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

0,8%

Termínovaný vklad 07/12/2016 9,0% 3,7%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,4% Termínovaný vklad 22/04/2016 4,2%

Termínovaný vklad 22/07/2016 13,0% 4,0%

Termínovaný vklad 13/04/2016 8,0% 3,6%

Termínovaný vklad 30/09/2016 7,2% 2,9%

Termínovaný vklad 09/09/2016 5,8% 2,9%

Termínovaný vklad 28/01/2016 4,6% 2,7%

PF03 Current Account EUR 4,3% 2,5%

ročne (p.a.) 
18,0%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do
dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi so štátnou garanciou a
hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko
vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,3%
2,0%2,8%

Termínovaný vklad 29/07/2016

Termínovaný vklad 24/02/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 28/01/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 13/04/2016

Termínovaný vklad 08/01/2016

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2015 - výkonnosť do 31.12.2015. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

85% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,08% 

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., Zaistený 
príspevkový d.d.f. 2017. 

31. december 2015 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,8% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu zaisťovania 
výnosov. Umožní vám podieľať sa na raste 
akciových trhov a zároveň zaisťuje hodnotu 
vložených príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017#dokumenty�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


 - 4,1%

Termínovaný vklad 22/04/2016

 -

za dané obdobie

Základné údaje fondu

27 695 423 €                

Aktuálna hodnota DDJ 0,039163 €                   

Dátum vytvorenia fondu

22,2%9,1%

Názov ISIN Podiel Názov

Modifikovaná durácia portfólia 0,02

PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

0,8%

Termínovaný vklad 07/12/2015 9,0% 3,7%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,5% Termínovaný vklad 22/04/2016 4,2%

Termínovaný vklad 22/07/2016 13,0% 4,0%

Termínovaný vklad 13/04/2016 8,0% 3,6%

Termínovaný vklad 30/09/2016 7,3% 2,9%

Termínovaný vklad 09/09/2016 5,8% 2,7%

PF03 Current Account EUR 5,2% 2,5%

Termínovaný vklad 28/01/2016 4,6% 2,5%

18,0%

Charakteristika fondu

prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované stratégie fondu do

dlhopisových aktív. Dlhopisová je tvorená hlavne dlhopismi so garanciou a

hypotekárnymi listami slovenských bánk s kreditné riziko

vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov.

5 rokov3 roky1 rok6 mes.

0,3%

2,1%2,9%

Termínovaný vklad 24/02/2016

Termínovaný vklad 25/02/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 28/01/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 13/04/2016

Termínovaný vklad 29/07/2016

- -  

 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,08% 

Upozornenie  :  z investovania majetku v doplnkovom  fonde   v minulosti nie    . 

So  v   fondoch je  miera rizika,   od      fondu. Hodnota 

pr  na   sporenie, ako aj  z investovania vo fonde   alebo  a       sumu 

 na   sporenie.      fondu je:    Tatra banky, a.s.,  

 d.d.f. 2017. 

30. november 2015 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,8% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Viac o fonde   Dokumenty  www.ddstatrabanky.sk 

Fond je  pre klientov,   

 do  v roku 2017. 
  

Fond     

.    sa na raste 

 trhov a   hodnotu 

  k 2. novembru 2017. 
 

Fond   do .  

 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 3,8%

Nezabezpečené meny

Termínovaný vklad 15/07/2016

 -

za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 27 888 625 €             

Aktuálna hodnota DDJ 0,039161 €                

Dátum vytvorenia fondu

20,3%9,9%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,03

Najvýznamnejšie investície

PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

0,8%

Termínovaný vklad 28/01/2016 12,5% 3,6%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,4% Termínovaný vklad 15/07/2016 3,9%

Termínovaný vklad 22/07/2016 12,9% 3,6%

Termínovaný vklad 13/04/2016 7,9% 2,9%

Termínovaný vklad 30/09/2016 7,2% 2,7%

Termínovaný vklad 09/09/2016 5,8% 2,5%

Termínovaný vklad 28/01/2016 4,5% 2,5%

Termínovaný vklad 22/04/2016 4,1% 2,2%

ročne (p.a.) 

18,0%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu

do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi so štátnou

garanciou a hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk s cieľom

minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,3%

2,1%3,2%

Termínovaný vklad 25/02/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 28/01/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 13/04/2016

Termínovaný vklad 29/07/2016

Termínovaný vklad 24/02/2016

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2015 - výkonnosť do 30.10.2015. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017. 

30. október 2015 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,8% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu 
zaisťovania výnosov. Umožní vám 
podieľať sa na raste akciových trhov a 
zároveň zaisťuje hodnotu vložených 
príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 3,5%

Nezabezpečené meny

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 25/02/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 28/01/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 15/10/2015

Termínovaný vklad 29/07/2016

Termínovaný vklad 24/02/2016

ročne (p.a.) 

17,9%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu

do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi so štátnou

garanciou a hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk s cieľom

minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,3%

2,1%3,4%

Termínovaný vklad 09/09/2016 5,7% 2,5%

Termínovaný vklad 23/10/2015 5,1% 2,5%

Termínovaný vklad 28/01/2016 4,5% 2,1%

Termínovaný vklad 01/10/2015 7,1% 2,6%

Termínovaný vklad 13/10/2015 7,8% 2,8%

0,9%

Termínovaný vklad 28/01/2016 12,3% 3,5%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,1% Termínovaný vklad 15/07/2016 3,9%

Termínovaný vklad 22/07/2016 12,7% 3,6%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,04

Najvýznamnejšie investície

PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -

za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 28 407 022 €             

Aktuálna hodnota DDJ 0,039120 €                

Dátum vytvorenia fondu

19,0%10,7%

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2015 - výkonnosť do 30.09.2015. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0,07% 

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., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017. 

30. september 2015 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,7% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu 
zaisťovania výnosov. Umožní vám 
podieľať sa na raste akciových trhov a 
zároveň zaisťuje hodnotu vložených 
príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 3,3%

Nezabezpečené meny

MM1519700008

 -

za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 28 498 715 €             

Aktuálna hodnota DDJ 0,039107 €                

Dátum vytvorenia fondu

17,8%11,7%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,06

Najvýznamnejšie investície

PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

0,8%

Termínovaný vklad 28/01/2016 12,3% 3,5%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,1% Termínovaný vklad 15/07/2016 3,9%

Termínovaný vklad 22/07/2016 12,7% 3,6%

Termínovaný vklad 13/10/2015 7,8% 2,8%

Termínovaný vklad 01/10/2015 7,0% 2,6%

Termínovaný vklad 11/09/2015 5,6% 2,5%

Termínovaný vklad 23/10/2015 5,1% 2,5%

Termínovaný vklad 28/01/2016 4,4% 2,1%

ročne (p.a.) 

17,8%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu

do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi so štátnou

garanciou a hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk s cieľom

minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,3%

2,1%3,7%

Termínovaný vklad 25/02/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 28/01/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 15/10/2015

Termínovaný vklad 29/07/2016

Termínovaný vklad 24/02/2016

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2015 - výkonnosť do 31.08.2015. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0 % 

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., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017. 

31. august 2015 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,6% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu 
zaisťovania výnosov. Umožní vám 
podieľať sa na raste akciových trhov a 
zároveň zaisťuje hodnotu vložených 
príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

Fond môže investovať do akcií.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,0%

Nezabezpečené meny

MM1519700008

Termínovaný vklad 25/02/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 28/01/2016

Termínovaný vklad 15/07/2016

Termínovaný vklad 15/10/2015

Termínovaný vklad 29/07/2016

Termínovaný vklad 24/02/2016

ročne (p.a.) 

17,8%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu

do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi so štátnou

garanciou a hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk s cieľom

minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,6%

2,1%4,0%

Termínovaný vklad 11/09/2015 5,7% 2,5%

Termínovaný vklad 23/10/2015 5,2% 2,5%

Termínovaný vklad 28/01/2016 4,5% 2,1%

Termínovaný vklad 01/10/2015 7,1% 2,7%

Termínovaný vklad 13/10/2015 7,8% 2,9%

1,2%

Termínovaný vklad 28/01/2016 12,4% 3,6%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,2% Termínovaný vklad 15/07/2016 3,9%

Termínovaný vklad 22/07/2016 12,8% 3,6%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,07

Najvýznamnejšie investície

PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -

za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 28 152 137 €             

Aktuálna hodnota DDJ 0,039088 €                

Dátum vytvorenia fondu

21,9%12,4%

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2015 - výkonnosť do 31.07.2015. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0 % 

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., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017. 

31. júl 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,6% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Viac o fonde Sporiaca kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu 
zaisťovania výnosov. Umožní vám 
podieľať sa na raste akciových trhov a 
zároveň zaisťuje hodnotu vložených 
príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

Fond môže investovať do akcií.  
 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/sporiaca-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,0%

Nezabezpečené meny

MM1503000009

Termínovaný vklad 19/11/2015

Termínovaný vklad 16/12/2015

Termínovaný vklad 28/01/2016

Termínovaný vklad 15/10/2015

Termínovaný vklad 24/02/2016

Termínovaný vklad 25/02/2016

Termínovaný vklad 29/07/2015

ročne (p.a.) 

17,7%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu

do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi so štátnou

garanciou a hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk s cieľom

minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov. Súčasná výška

úrokových sadzieb je veľmi nízka. V júni sme pristúpili k zníženiu durácie fondu a

preskupeniu časti fondu do ročných úložiek s vyššími sadzbami. 

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,5%

2,1%4,6%

Termínovaný vklad 01/10/2015 - 7,2% 2,2%

Termínovaný vklad 11/09/2015 - 5,8% 1,8%

Termínovaný vklad 23/10/2015 - 5,3% - 1,8%

-

-

Termínovaný vklad 13/10/2015 - 8,0% 2,5%

-

-

-

PF03 Current Account EUR - 9,1% 2,5%

1,4%

Termínovaný vklad 28/01/2016 - 12,6% 2,9%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,5% Termínovaný vklad 28/01/2016 - 4,6%

Termínovaný vklad 23/07/2015 - 13,0% - 3,7%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,01

Najvýznamnejšie investície

PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -

za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 27 702 019 €             

Aktuálna hodnota DDJ 0,039067 €                

Dátum vytvorenia fondu

21,9%14,5%

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2015 - výkonnosť do 30.06.2015. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
14% 

0% 

86% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0 % 

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., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017. 

30. jún 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,5% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Viac o fonde Sporiaca kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu 
zaisťovania výnosov. Umožní vám 
podieľať sa na raste akciových trhov a 
zároveň zaisťuje hodnotu vložených 
príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

Fond môže investovať do akcií.  
 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/sporiaca-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,1%

Nezabezpečené meny

PF03 Current Account EUR

 -

za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 27 220 183 €             

Aktuálna hodnota DDJ 0,039054 €                

Dátum vytvorenia fondu

22,1%14,8%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,02

Najvýznamnejšie investície

PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

1,4%

Termínovaný vklad 28/01/2016 - 12,8% 3,7%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 14,7% PF03 Current Account EUR - 3,8%

Termínovaný vklad 23/07/2015 - 13,2% - 3,7%

-

Termínovaný vklad 13/10/2015 - 8,1% 2,9%

Termínovaný vklad 01/10/2015 - 7,4% 2,6%

-

-

Termínovaný vklad 11/09/2015 - 5,9% 2,6%

Termínovaný vklad 23/10/2015 - 5,3% 2,2%

Termínovaný vklad 28/01/2016 - 4,6% - 1,8%

-

-

ročne (p.a.) 

17,7%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu

do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi so štátnou

garanciou a hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk. Nakoľko je

súčasná výška úrokových sadzieb veľmi nízka, pristúpili sme v ostatnom období k

zníženiu durácie fondu a preskupeniu časti fondu do ročných úložiek s vyššími

sadzbami. 

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,5%

2,2%4,7%

Termínovaný vklad 29/07/2015

Termínovaný vklad 19/11/2015

Termínovaný vklad 28/01/2016

Termínovaný vklad 05/06/2015

Termínovaný vklad 15/10/2015

Termínovaný vklad 24/02/2016

Termínovaný vklad 25/02/2016

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2015 - výkonnosť do 29.05.2015. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 
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85% 

Akciové 
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Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0 % 

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., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017. 

29. máj 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,5% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Viac o fonde Sporiaca kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu 
zaisťovania výnosov. Umožní vám 
podieľať sa na raste akciových trhov a 
zároveň zaisťuje hodnotu vložených 
príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

Fond môže investovať do akcií.  
 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/sporiaca-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,3%

Nezabezpečené meny

MM1503000007

 -

za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 26 799 323 €             

Aktuálna hodnota DDJ 0,039039 €                

Dátum vytvorenia fondu

23,7%14,6%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,03

Najvýznamnejšie investície

PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

2,0%

Termínovaný vklad 28/01/2016 - 13,0% 3,0%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 15,0% Termínovaný vklad 28/01/2016 - 3,8%

Termínovaný vklad 23/07/2015 - 13,4% - 3,8%

-

Termínovaný vklad 13/10/2015 - 8,2% 2,6%

Termínovaný vklad 01/10/2015 - 7,5% 2,6%

-

-

Termínovaný vklad 11/09/2015 - 6,0% 2,4%

Termínovaný vklad 23/10/2015 - 5,4% 2,2%

Termínovaný vklad 28/01/2016 - 4,7% - 1,9%

-

-

ročne (p.a.) 

17,6%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu

do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi so štátnou

garanciou a hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk. Nakoľko je

súčasná výška úrokových sadzieb veľmi nízka, pristúpili sme v ostatnom období k

zníženiu durácie fondu a preskupeniu časti fondu do ročných úložiek s vyššími

sadzbami. 

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,5%

2,2%4,7%

Termínovaný vklad 29/07/2015

Termínovaný vklad 19/11/2015

Termínovaný vklad 05/06/2015

Termínovaný vklad 15/10/2015

Termínovaný vklad 24/02/2016

Termínovaný vklad 25/02/2016

PF03 Current Account EUR

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2015 - výkonnosť do 30.04.2015. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 
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15% 

0% 

85% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0 % 

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., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017. 

30. apríl 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,4% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Viac o fonde Sporiaca kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu 
zaisťovania výnosov. Umožní vám 
podieľať sa na raste akciových trhov a 
zároveň zaisťuje hodnotu vložených 
príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

Fond môže investovať do akcií.  
 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/sporiaca-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,5%

Nezabezpečené meny

MM1503000007

 -

za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 26 442 361 €             

Aktuálna hodnota DDJ 0,039019 €                

Dátum vytvorenia fondu

24,7%14,6%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,05

Najvýznamnejšie investície

PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

2,2%

Termínovaný vklad 28/01/2016 - 13,2% 3,0%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 15,2% Termínovaný vklad 28/01/2016 - 3,8%

Termínovaný vklad 23/07/2015 - 13,6% - 3,8%

-

Termínovaný vklad 13/10/2015 - 8,3% 2,6%

Termínovaný vklad 01/10/2015 - 7,6% 2,6%

-

-

Termínovaný vklad 11/09/2015 - 6,1% 2,3%

Termínovaný vklad 23/10/2015 - 5,5% 1,9%

Termínovaný vklad 28/01/2016 - 4,8% - 1,9%

-

-

ročne (p.a.) 

17,5%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu

do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi so štátnou

garanciou a hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk. Nakoľko je

súčasná výška úrokových sadzieb veľmi nízka, pristúpili sme v ostatnom období k

zníženiu durácie fondu a preskupeniu časti fondu do ročných úložiek s vyššími

sadzbami. 

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,6%

2,2%4,7%

Termínovaný vklad 19/11/2015

Termínovaný vklad 16/12/2015

Termínovaný vklad 05/06/2015

Termínovaný vklad 15/10/2015

Termínovaný vklad 24/02/2016

Termínovaný vklad 25/02/2016

Termínovaný vklad 29/07/2015

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2015 - výkonnosť do 31.03.2015. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
15% 

0% 

85% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0 % 

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., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017. 

31. marec 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,4% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Viac o fonde Sporiaca kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu 
zaisťovania výnosov. Umožní vám 
podieľať sa na raste akciových trhov a 
zároveň zaisťuje hodnotu vložených 
príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

Fond môže investovať do akcií.  
 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/sporiaca-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond-2017
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,8%

Nezabezpečené meny

MM1503000007

Termínovaný vklad 19/11/2015

Termínovaný vklad 16/12/2015

Termínovaný vklad 05/06/2015

Termínovaný vklad 15/10/2015

Termínovaný vklad 24/02/2016

Termínovaný vklad 25/02/2016

Termínovaný vklad 29/07/2015

ročne (p.a.) 

17,5%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu

do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi so štátnou

garanciou a hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk. Nakoľko je

súčasná výška úrokových sadzieb veľmi nízka, pristúpili sme v ostatnom období k

zníženiu durácie fondu a preskupeniu časti fondu do ročných úložiek s vyššími

sadzbami. 

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,5%

2,2%5,1%

Termínovaný vklad 11/09/2015 - 6,1% 2,3%

Termínovaný vklad 23/10/2015 - 5,6% 1,9%

Termínovaný vklad 28/01/2016 - 4,8% - 1,9%

-

-

Termínovaný vklad 01/10/2015 - 7,7% 2,7%

-

-

-

Termínovaný vklad 13/10/2015 - 8,4% 2,7%

2,0%

Termínovaný vklad 28/01/2016 - 13,4% 3,1%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 15,3% Termínovaný vklad 28/01/2016 - 3,9%

Termínovaný vklad 23/07/2015 - 13,8% - 3,8%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,06

Najvýznamnejšie investície

PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -

za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 26 143 650 €             

Aktuálna hodnota DDJ 0,038987 €                

Dátum vytvorenia fondu

26,5%16,2%

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2015 - výkonnosť do 27.02.2015. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
15% 

0% 

85% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 100% 

0% 

0% 

0 % 

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., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017. 

27. február 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,3% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Viac o fonde Sporiaca kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017 a neskôr. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu 
zaisťovania výnosov. Umožní vám 
podieľať sa na raste akciových trhov a 
zároveň zaisťuje hodnotu vložených 
príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

Fond môže investovať do akcií.  
 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/sporiaca-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,9%

Nezabezpečené meny

PF03 Current Account EUR

Termínovaný vklad 16/12/2015

Termínovaný vklad 28/01/2016

Termínovaný vklad 28/01/2016

Termínovaný vklad 05/06/2015

Termínovaný vklad 15/10/2015

Termínovaný vklad 29/07/2015

Termínovaný vklad 19/11/2015

ročne (p.a.) 

17,4%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu

do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi so štátnou

garanciou a hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk s cieľom

minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov. V súčasnosti

znížená durácia fondu cez vyššie úročené úložky nám umožní dokúpiť duráciu

naspäť pri prípadných výpredajoch na dlhopisovom trhu.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,9%

2,2%5,7%

Termínovaný vklad 11/09/2015 - 6,2% 1,9%

Termínovaný vklad 23/10/2015 - 5,6% 1,9%

Termínovaný vklad 28/01/2016 - 4,9% - 1,6%

-

-

Termínovaný vklad 01/10/2015 - 7,8% 2,3%

-

-

-

Termínovaný vklad 13/10/2015 - 8,5% 3,1%

3,2%

Termínovaný vklad 28/01/2016 - 13,5% 3,9%

TB HZL81 FRN 29/1/2018 EUR SK4120010455 15,6% PF03 Current Account EUR - 4,3%

Termínovaný vklad 23/07/2015 - 14,0% - 3,9%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 0,08

Najvýznamnejšie investície

PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -

za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 25 772 215 €             

Aktuálna hodnota DDJ 0,038976 €                

Dátum vytvorenia fondu

27,2%18,2%

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2015 - výkonnosť do 30.01.2015. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 
16% 

0% 

84% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 40% 

35% 

25% 

0 % 

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., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017. 

30. január 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 0,3% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Viac o fonde Sporiaca kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017 a neskôr. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu 
zaisťovania výnosov. Umožní vám 
podieľať sa na raste akciových trhov a 
zároveň zaisťuje hodnotu vložených 
príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

Fond môže investovať do akcií.  
 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/sporiaca-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 5,1%

Nezabezpečené meny

MM1425400003

Termínovaný vklad 29/07/2015

Termínovaný vklad 19/11/2015

Termínovaný vklad 23/10/2015

Termínovaný vklad 05/06/2015

Termínovaný vklad 15/10/2015

SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR

SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR

ročne (p.a.) 

17,1%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu

do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi so štátnou

garanciou a hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk s cieľom

minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov. Časť portfólia

fondu, aktuálne uložená na ročných úložkách, bude v prípade výpredajov na

dlhopisovom trhu použitá na dokúpenie dlhopisov.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,8%

2,2%6,1%

Termínovaný vklad 13/10/2015 - 8,7% 2,5%

Termínovaný vklad 01/10/2015 - 8,0% 2,4%

TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR SK4120009473 6,9% - 2,0%

-

SK4120008772

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR SK4120008467 9,6% 2,8%

-

SK4120004318

-

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR SK4120009028 10,5% 3,2%

3,5%

SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD XS0782720402 10,8% 4,0%

FUT. EUR/USD ECH5_Curncy 11,9% Termínovaný vklad 11/09/2015 - 6,4%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR SK4120008418 11,8% - 5,8%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 1,72

Najvýznamnejšie investície

PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -

za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 25 181 936 €             

Aktuálna hodnota DDJ 0,038865 €                

Dátum vytvorenia fondu

28,0%19,4%

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2014 - výkonnosť do 31.12.2014. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 

55% 

0% 

45% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 40% 

35% 

25% 

0 % 

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., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017. 

31. december 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Viac o fonde Sporiaca kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017 a neskôr. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu 
zaisťovania výnosov. Umožní vám 
podieľať sa na raste akciových trhov a 
zároveň zaisťuje hodnotu vložených 
príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

Fond môže investovať do akcií.  
 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/sporiaca-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 4,9%

Nezabezpečené meny

MM1425400003

Termínovaný vklad 29/07/2015

Termínovaný vklad 19/11/2015

Termínovaný vklad 23/10/2015

Termínovaný vklad 05/06/2015

Termínovaný vklad 15/10/2015

SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR

SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR

ročne (p.a.) 

17,1%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu

do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi so štátnou

garanciou a hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk s cieľom

minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov. Časť portfólia

fondu, aktuálne uložená na ročných úložkách, bude v prípade výpredajov na

dlhopisovom trhu použitá na dokúpenie dlhopisov.

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

0,9%

2,3%6,7%

Termínovaný vklad 13/10/2015 - 8,9% 2,6%

Termínovaný vklad 01/10/2015 - 8,1% 2,4%

TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR SK4120009473 7,0% - 2,0%

-

SK4120008772

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR SK4120008467 9,8% 2,9%

-

SK4120004318

-

SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD XS0782720402 10,7% 3,3%

3,8%

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR SK4120009028 10,7% 4,1%

FUT. EUR/USD ECZ4_Curncy 12,2% Termínovaný vklad 11/09/2015 - 6,5%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR SK4120008418 12,1% - 5,9%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 1,79

Najvýznamnejšie investície

PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -

za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 24 612 980 €             

Aktuálna hodnota DDJ 0,038867 €                

Dátum vytvorenia fondu

27,2%21,6%

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2014 - výkonnosť do 28.11.2014. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 

56% 

0% 

44% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 40% 

35% 

25% 

0 % 

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., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017. 

28. november 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Viac o fonde Sporiaca kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov, ktorí plánujú 
odísť do dôchodku v roku 2017 a neskôr. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu 
zaisťovania výnosov. Umožní vám 
podieľať sa na raste akciových trhov a 
zároveň zaisťuje hodnotu vložených 
príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

Fond môže investovať do akcií.  
 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/sporiaca-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

 - 5,2%

Nezabezpečené meny

MM1425400003

Termínovaný vklad 29/07/2015

PF03 Current Account EUR

Termínovaný vklad 23/10/2015

Termínovaný vklad 05/06/2015

Termínovaný vklad 15/10/2015

SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR

SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR

ročne (p.a.) 

17,1%

Charakteristika fondu

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu

do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi so štátnou

garanciou a hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk s cieľom

minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov. Nakoľko je

súčasná výška úrokových sadzieb veľmi nízka, pristúpili sme v ostatnom období k

preskupeniu časti fondu do ročných úložiek s vyššími úrokovými sadzbami. 

od zač.5 rokov3 roky1 rok6 mes.

Komentár portfólio manažéra fondu

Výkonnosť 

1,6%

2,3%5,7%

Termínovaný vklad 13/10/2015 - 9,1% 2,6%

Termínovaný vklad 01/10/2015 - 8,3% 2,5%

TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR SK4120009473 7,2% - 1,8%

-

SK4120008772

HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR SK4120008467 10,0% 2,9%

-

SK4120004318

-

SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR SK4120009028 10,9% 3,3%

4,1%

SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD XS0782720402 11,0% 4,1%

FUT. EUR/USD ECZ4_Curncy 12,4% Termínovaný vklad 11/09/2015 - 6,6%

VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR SK4120008418 12,3% - 6,0%

Názov ISIN Podiel Názov

Zloženie fondu podľa typu aktív

Modifikovaná durácia portfólia 1,86

Najvýznamnejšie investície

PodielISIN

Depozitár

Dlhopisové investície 

 -

za dané obdobie

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 24 179 023 €             

Aktuálna hodnota DDJ 0,038868 €                

Dátum vytvorenia fondu

28,6%18,2%

Poznámka: 2007 - výkonnosť od 13.11.2007; 2014 - výkonnosť do 31.10.2014. 

ČSOB, a.s. 

13. november 2007 

  

0% 0% 

57% 

0% 

43% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 40% 

35% 

25% 

0 % 

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., Zaistený príspevkový d.d.f. 

31. október 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

0,0% -10,9% 2,6% 4,6% 2,5% 10,7% 4,2% 3,5% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Viac o fonde Sporiaca kalkulačka Dokumenty Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je vhodný pre klientov, ktorí 
plánujú odísť do dôchodku v roku 2017 a 
neskôr. 
  

Fond využíva unikátnu stratégiu 
zaisťovania výnosov. Umožní vám 
podieľať sa na raste akciových trhov a 
zároveň zaisťuje hodnotu vložených 
príspevkov k 2. novembru 2017. 
 

Fond môže investovať do akcií.  
 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/zaisteny-fond
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/sporiaca-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

23 664 171,50
Aktuálna hodnota DDJ

0,038776
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

3 roky6 mes. 1 rok

- 5,60%-

Peňažné prostriedky boli v uplynulom mesiaci zainvestované podľa stratégie fondu do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne
dlhopismi so štátnou garanciou a hypotekárnymi záložnými listami slovenských bánk s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z vlastníctva
dlhopisov. Cieľom je udržiavať duráciu fondu približne na úrovni času zostávajúceho do dátumu posledného dňa referenčného obdobia.

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.

1,57% 4,67% 17,77%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 30.september 2014
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,59%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,16%
XS0782720402 SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD Slovenské a európske dlhopisy 10,87%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,24%
US857524AA08 POLAND 5.125% 21/4/2021 USD Slovenské a európske dlhopisy 7,80%
SK4120009473 TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,32%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,50%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,98%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,69%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 1,73%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Peňažné investície
28,10%

1 - 3 roky
31,89%

3 - 5 rokov
21,34%

5 - 10 rokov
18,67%

  Dlhopisové investície
  72,90%

Modifikovaná durácia portfólia 2,58

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
71,90%

Peňažné 
investície
28,10%

     SK, US

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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

23 246 777,20
Aktuálna hodnota DDJ

0,038804
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 28.august 2014

Peňažné prostriedky boli v priebehu augusta zainvestované podľa stratégie fondu do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne
dlhopismi so štátnou garanciou s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov. Cieľom je udržiavať duráciu fondu približne
na úrovni času zostávajúceho do dátumu posledného dňa referenčného obdobia.

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.

1,57% 5,66% 19,18%

3 roky6 mes. 1 rok

- 6,03%-
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
XS0782720402 SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD Slovenské a európske dlhopisy 16,35%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,32%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,40%
US857524AA08 POLAND 5.125% 21/4/2021 USD Slovenské a európske dlhopisy 7,71%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,58%
SK4120009473 TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,44%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,56%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,02%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,76%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 1,76%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Peňažné investície
27,10%

1 - 3 roky
27,18%

3 - 5 rokov
21,67%

5 - 10 rokov
24,05%

   Dlhopisové investície
  72,90%

Modifikovaná durácia portfólia 3,00

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
72,90%

Peňažné 
investície
27,10%

    SK, US

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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

22 665 760,68
Aktuálna hodnota DDJ

0,038623
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

3 roky6 mes. 1 rok

- 6,22%-

Peňažné prostriedky boli v priebehu júla zainvestované podľa stratégie fondu do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi
so štátnou garanciou s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov. Cieľom je udržiavať duráciu fondu približne na úrovni
času zostávajúceho do dátumu posledného dňa referenčného obdobia.

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.

2,22% 5,07% 19,88%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.júl 2014
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
XS0782720402 SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD Slovenské a európske dlhopisy 16,37%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,54%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,63%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,74%
US857524AA08 POLAND 5.125% 21/4/2021 USD Slovenské a európske dlhopisy 7,68%
SK4120009473 TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,61%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,64%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,06%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,80%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 1,80%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Peňažné investície
26,13%

1 - 3 roky
27,78%

3 - 5 rokov
22,03%

5 - 10 rokov
24,05%

  Dlhopisové investície
 73,87%

Modifikovaná durácia portfólia 2,96

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
73,87%

Peňažné 
investície
26,13%

   SK, US

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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

22 105 257,07
Aktuálna hodnota DDJ

0,038543
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

3 roky6 mes. 1 rok

- 6,78%-

Peňažné prostriedky boli v priebehu júna zainvestované podľa stratégie fondu do dlhopisových aktív. Dlhopisová zložka je tvorená hlavne dlhopismi
so štátnou garanciou s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov. Cieľom je udržiavať duráciu fondu približne na úrovni
času zostávajúceho do dátumu posledného dňa referenčného obdobia.

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.

2,64% 5,34% 21,78%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 30.jún 2014
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
XS0782720402 SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD Slovenské a európske dlhopisy 16,35%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,77%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,87%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,92%
SK4120009473 TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,81%
US857524AA08 POLAND 5.125% 21/4/2021 USD Slovenské a európske dlhopisy 7,70%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,72%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,12%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,86%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 1,84%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Peňažné investície
25,05%

1 - 3 roky
28,44%

3 - 5 rokov
22,46%

5 - 10 rokov
24,05%

 Dlhopisové investície
74,95%

Modifikovaná durácia portfólia 3,06

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
74,95%

Peňažné 
investície
25,05%

  SK, US

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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

21 447 113,01
Aktuálna hodnota DDJ

0,038515
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

3 roky6 mes. 1 rok

- 6,63%-

Sezónna tendencia poklesu akciových trhov v období od konca apríla až do neskorého leta sa zatiaľ vôbec nenapĺňa, ale práve naopak po 2
mesiacoch zvýšenej volatility došlo k silnému nárastu najmä veľkých akciových titulov a index S&P 500 dosiahol svoje nové rekordné úrovne. Indexy
potiahol najmä značne zastúpený technologický sektor. Snáď posledným chýbajúcim pozitívnym signálom by bol i rovnaký alebo väčší nárast na
akciách s malou trhovou kapitalizáciou, ktorý stále absentuje a prináša určité riziká smerom do budúcna. Momentálna výška úrokových sadzieb na
Slovensku a v Európe nám neumožňuje zainvestovanie do akcií pri dodržaní zaisťovacieho mechanizmu Ďalšie úrovne nastavení sa budú odvíjať od

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.

2,87% 4,38% 21,25%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 30.máj 2014
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
XS0782720402 SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD Slovenské a európske dlhopisy 16,94%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,09%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,18%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,15%
SK4120009473 TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,03%
US857524AA08 POLAND 5.125% 21/4/2021 USD Slovenské a európske dlhopisy 7,99%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,84%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,19%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,93%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 1,89%
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,31%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Slovensku a v Európe nám neumožňuje zainvestovanie do akcií pri dodržaní zaisťovacieho mechanizmu. Ďalšie úrovne nastavení sa budú odvíjať od
výkonnosti a volatility trhov v súlade so zaisťovacou technikou.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Peňažné investície
22,45%

1 - 3 roky
29,57%

3 - 5 rokov
23,04%

5 - 10 rokov
24,94%

  Dlhopisové investície
77,55%

Modifikovaná durácia portfólia 3,22

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
77,55%

Peňažné 
investície
22,45%

   SK, US

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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

20 807 039,14
Aktuálna hodnota DDJ

0,038271
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 30.apríl 2014

Zvýšená volatilita sprevádzala akciové trhy už druhý mesiac v rade, keď najprv pomerne prudko poklesli na začiatku mesiaca a potom postupne vymazali tieto straty a
ukončili mesiac v miernom náraste. Aj keď indexy už tak prudko nerastú ako to bolo minulý rok, akýkoľvek náznak čo i len miernych výpredajov narazí na novú vlnu
nákupov, ktorá ich vynesie do nových maxím. Momentálna výška úrokových sadzieb na Slovensku a v Európe nám neumožňuje zainvestovanie do akcií pri dodržaní
zaisťovacej techniky. Ďalšie úrovne nastavení sa budú odvíjať od výkonnosti a volatility trhov v súlade so zaisťovacou technikou.

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.

2,54% 4,27% 21,11%

3 roky6 mes. 1 rok

- 6,59%-
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
XS0782720402 SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD Slovenské a európske dlhopisy 17,18%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,41%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,49%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,38%
SK4120009473 TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,27%
US857524AA08 POLAND 5.125% 21/4/2021 USD Slovenské a európske dlhopisy 7,90%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,96%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,42%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,00%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 1,94%
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,32%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Peňažné investície
20,71%

1 - 3 roky
30,41%

3 - 5 rokov
20,38%

5 - 10 rokov
28,50%

Dlhopisové investície
79,29%

Modifikovaná durácia portfólia 3,30

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
79,29%

Peňažné 
investície
20,71%

   SK, US

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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

20 272 108,63
Aktuálna hodnota DDJ

0,038178
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

3 roky6 mes. 1 rok

- 6,84%-

S akciovými indexmi to bolo minulý mesiac ako na hojdačke, keď sa striedali rasty s poklesmi. Z regionálneho hľadiska nakoniec uzavreli sledované obdobie v poradí,
na ktoré nie sme posledný rok veľmi zvyknutí. Najlepšie sa darilo rozvíjajúcim sa trhom, najmä Latinskej Amerike. Až potom nasledovali americké indexy, ktoré v
posledných rokoch majú najlepšiu výkonnosť. Zoznam hlavných regiónov uzatvárali Japonsko a Európa. Momentálna výška úrokových sadzieb na Slovensku a v
Európe nám neumožňuje zainvestovanie do akcií pri dodržaní zaisťovacej techniky. Ďalšie úrovne nastavení sa budú odvíjať od výkonnosti a volatility trhov v súlade
so zaisťovacou technikou.

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.

3,06% 5,39% 21,98%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.marec 2014
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
XS0782720402 SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD Slovenské a európske dlhopisy 17,76%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,17%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,13%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,57%
SK4120009473 TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,48%
US857524AA08 POLAND 5.125% 21/4/2021 USD Slovenské a európske dlhopisy 8,30%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,06%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,48%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,07%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,07%
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,33%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Peňažné investície
21,59%

1 - 3 roky
17,38%

3 - 5 rokov
31,49%

5 - 10 rokov
29,53%

Dlhopisové investície
78,41%

Modifikovaná durácia portfólia 3,34

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
78,41%

Peňažné 
investície
21,59%

   SK, US

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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

19 747 318,27
Aktuálna hodnota DDJ

0,038204
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

3 roky6 mes. 1 rok

- 6,45%-

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. Po negatívnom januári na akciových trhoch poznačenom problémami rozvíjajúcich sa krajín a najväčším prepadom
amerických akcií za posledný rok sa vo februári na akciové trhy opäť vrátila pozitívna nálada. Korekcia na amerických akciách bola po vzore minulého roka opäť
dokúpená a americké akcie dosiahli nové historické maximá. Momentálna výška úrokových sadzieb na Slovensku a v Európe nám však neumožňuje zainvestovanie

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.

4,02% 5,95% 20,64%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 28.február 2014
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
XS0782720402 SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD Slovenské a európske dlhopisy 18,34%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,45%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,32%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,08%
SK4120009473 TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,69%
US857524AA08 POLAND 5.125% 21/4/2021 USD Slovenské a európske dlhopisy 8,53%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,19%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,56%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,18%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,12%
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,34%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

p ý ý p j
do akcií pri dodržaní zaisťovacej techniky. Ďalšie úrovne nastavení sa budú odvíjať od výkonnosti a volatility trhov v súlade so zaisťovacou technikou.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Peňažné investície
19,20%

1 - 3 roky
9,03%

3 - 5 rokov
41,34%

5 - 10 rokov
30,43%

Dlhopisové investície
80,80%

Modifikovaná durácia portfólia 3,64

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
80,80%

Peňažné 
investície
19,20%

SK, US

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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

19 072 513,01
Aktuálna hodnota DDJ

0,037783
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.január 2014

Akciové trhy nevstúpili najistejšou nohou do nového roku, keď už od prvého obchodovateľného dňa museli čeliť silným výpredajom investorov, čo tlačilo ceny akcií
nadol. Podobne ako v decembri, prvá vlna výpredajov bola rýchlo prikúpená a v polovici mesiaca sa niektoré indexy mohli znovu pýšiť novými rekordnými úrovňami.
Tie však opätovne zasiahli vlny výpredajov, ktoré sa nepodarilo zvrátiť až do konca mesiaca január a akcie tak majú za sebou jeden z najhorších vstupov do začiatku
roka. Momentálna výška úrokových sadzieb na Slovensku a v Európe nám neumožňuje zainvestovanie do akcií pri dodržaní zaisťovasťovacieho mechanizmu. Ďalšie
úrovne nastavení sa budú odvíjať od výkonnosti a volatility trhov v súlade so zaisťovacou mechanikou. 

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.
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
XS0782720402 SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD Slovenské a európske dlhopisy 18,81%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,80%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,74%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,34%
SK4120009473 TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,00%
US857524AA08 POLAND 5.125% 21/4/2021 USD Slovenské a európske dlhopisy 8,81%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,32%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,65%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,26%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,18%
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,35%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,18%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

j ý y

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Peňažné investície
16,56%

do 1 roka
0,18%

1 - 3 roky
9,35%

3 - 5 rokov
42,64%

5 - 10 rokov
31,27%

Dlhopisové investície
83,44%

Modifikovaná durácia portfólia 3,64

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
83,44%

Peňažné 
investície
16,56%

   SK, US

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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

18 675 962,88
Aktuálna hodnota DDJ

0,037550
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

3 roky6 mes. 1 rok

- 5,73%-

Na začiatku mesiaca to nevyzeralo na silný finiš pre akciové indexy vyspelých trhov, keď pred dôležitým zasadnutím americkej centrálnej banky (FED) v polovici
mesiaca investori vypredávali svoje pozície v obavách pred znížením objemu priamych nákupov, ktorými zvyšuje FED každý mesiac likviditu na finančných trhoch.
Nebolo to po prvý krát počas posledných dvanástich mesiacov, že negatívne prognózy o blížiacej sa veľkej korekcii začali mierne silnieť. Trh sa však nakoniec
podobne ako to bolo celý rok pomerne rýchlo vymanil z malej korekcie a po zverejnení mierneho zníženia objemu nakupovaných dlhopisov zo strany centrálnej banky
naštartoval tzv. Santa Claus rally a ukončil rok na nových historických maximách. Momentálna výška úrokových sadzieb na Slovensku a v Európe nám neumožňuje

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.

2,63% 4,19% 18,20%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.december 2013
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
XS0782720402 SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD Slovenské a európske dlhopisy 18,67%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,99%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,87%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,48%
SK4120009473 TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,15%
US857524AA08 POLAND 5.125% 21/4/2021 USD Slovenské a európske dlhopisy 8,76%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,39%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,70%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,30%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,21%
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,37%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,19%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

y ý ý ý ý p j
zainvestovanie do akcií pri dodržaní zaisťovacieho mechanizmu. Ďalšie úrovne nastavení sa budú odvíjať od výkonnosti a volatility trhov v súlade so zaisťovacou
mechanikou

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Peňažné investície
15,91%

do 1 roka
0,19%

1 - 3 roky
9,15%

3 - 5 rokov
43,63%

5 - 10 rokov
31,13%

Dlhopisové investície
84,09%

Modifikovaná durácia portfólia 3,71

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
84,09%

Peňažné 
investície
15,91%

SK, US

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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

18 685 955,21
Aktuálna hodnota DDJ

0,037441
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

3 roky6 mes. 1 rok

- 5,33%-

Uplynulý mesiac podobne ako ten predchádzajúci priniesol nové historické maximá nielen na väčšine amerických akciových indexov, ale i napríklad na nemeckom
indexe DAX. Treba priznať, že až na niektoré výnimky európske akciové trhy v tomto zmysle podstatne zaostávajú, keď väčšina indexov je hlboko pod svojimi
rekordnými úrovňami, aj keď teraz dosahujú niekoľkoročné maximá. Momentálna výška úrokových sadzieb na Slovensku a v Európe nám neumožňuje
zainvestovanie do akcií pri dodržaní zaisťovacej techniky. Ďalšie úrovne nastavení sa budú odvíjať od výkonnosti a volatility trhov v súlade so zaisťovacou technikou.

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.

1,47% 4,30% 16,86%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 29.november 2013
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
XS0782720402 SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD Slovenské a európske dlhopisy 18,86%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,01%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,89%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,50%
SK4120009473 TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,16%
US857524AA08 POLAND 5.125% 21/4/2021 USD Slovenské a európske dlhopisy 8,88%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,41%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,70%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,31%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,22%
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,37%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,19%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Peňažné investície
15,51%

do 1 roka
0,19%

1 - 3 roky
9,16%

3 - 5 rokov
38,30%

5 - 10 rokov
36,84%

Dlhopisové investície
84,49%

Modifikovaná durácia portfólia 3,82

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
84,49%

Peňažné 
investície
15,51%

   SK, US

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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

18 525 497,80
Aktuálna hodnota DDJ

0,037324
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

3 roky6 mes. 1 rok

- 4,66%-

Akciové indexy opäť prelomili ďalšie rekordy, aj keď na začiatku mesiaca to vyzeralo veľmi nepriaznivo, najmä v USA, keď krajina dosiahla dlhový strop a ani
republikáni ani demokrati neboli schopní sa dohodnúť na jeho zvýšení, čo teoreticky mohlo priniesť bankrot tejto najbezpečnejšej krajiny sveta. Indexy sa ešte v
predstihu pred samotným zverejnením dohody o zvýšení dlhového stropu otočili a opäť potvrdili svoju „schopnosť predvídať“. Navýšenie dlhového stropu umožní
krajine fungovať minimálne do februára budúceho roku a teoreticky pri pozitívnom vývoji aj dlhšie, čo bude určite znamenať ďalšiu zvýšenú volatilitu v tomto období.
Momentálna výška úrokových sadzieb na Slovensku a v Európe nám neumožňuje zainvestovanie do akcií pri dodržaní zaisťovacej techniky. Ďalšie úrovne nastavení

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.

1,69% 4,75% 14,64%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.október 2013
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
XS0782720402 SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD Slovenské a európske dlhopisy 15,33%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,05%
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,08%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,92%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,53%
SK4120009473 TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,21%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,46%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,71%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,32%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,22%
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,37%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,19%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

ý ý p j p j y
sa budú odvíjať od výkonnosti a volatility trhov v súlade so zaisťovacou technikou. 

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Peňažné investície
17,61%

pohyblivý kupón
10,08%

do 1 roka
0,19%

1 - 3 roky
9,21%

3 - 5 rokov
38,41%

5 - 10 rokov
24,50%

Dlhopisové investície
82,39%

Modifikovaná durácia portfólia 4,02

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
82,39%

Peňažné 
investície
17,61%

SK

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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

18 201 524,32
Aktuálna hodnota DDJ

0,037046
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 30.september 2013

Znížené riziko v spojitosti s priamym vojenským zásahom v Sýrii v kombinácii s prekvapivým neznižovaním priamych nákupov dlhopisov zo strany americkej
centrálnej banky vyhnalo akciové indexy opätovne do nových historických úrovní, aj keď na nové maximá investori zareagovali miernymi výpredajmi (vyberaním
ziskov), najmä pri spoločnostiach s veľkou trhovou kapitalizáciou v USA. Isté napätie v Amerike je spôsobené aj blížiacimi sa rokovaniami medzi republikánmi a
demokratmi o dlhovom strope a budúcoročnom štátnom rozpočte, ktoré aj minulý rok prinieslo na konci roka neželaný nárast volatility. Momentálna výška úrokových
sadzieb na Slovensku a v Európe nám neumožňuje zainvestovanie do akcií pri dodržaní zaisťovacej techniky. Ďalšie úrovne nastavení sa budú odvíjať od výkonnosti

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.

2,26% 4,81% 12,71%

3 roky6 mes. 1 rok

- 4,07%-
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
XS0782720402 SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD Slovenské a európske dlhopisy 15,33%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,24%
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,14%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,03%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,67%
SK4120009473 TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,34%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,51%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,75%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,35%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,26%
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,38%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,19%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

p j p j y j ý
a volatility trhov v súlade so zaisťovacou technikou.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Peňažné investície
16,83%

pohyblivý kupón
10,14%

do 1 roka
0,19%

1 - 3 roky
9,34%

3 - 5 rokov
38,92%

5 - 10 rokov
24,58%

Dlhopisové investície
83,17%

Modifikovaná durácia portfólia 4,12

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
83,17%

Peňažné 
investície
16,83%

SK

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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

17 811 998,09
Aktuálna hodnota DDJ

0,036726
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

3 roky6 mes. 1 rok

- 3,43%-

Po opätovnom dosiahnutí historických maxím sa akciové indexy pod tlakom obáv o predčasnom ukončení kvantitatívneho uvoľňovania znovu dostali do situácie, kedy
musia čeliť miernym výpredajom. Ochota investorov vyberať zisky v prázdninovom nízko-objemovom období na vysokých úrovniach bola navýšená možným
vojenským konfliktom v Sýrii zo strany USA, prípadne niektorých ďalších krajín. Téma uvoľnenej monetárnej politiky dominuje akciovým trhom už nejaké obdobie, čo
je možné pozorovať na výrazných rozdieloch vo výkonnosti regiónov s prebytkom likvidity voči regiónom s nedostatkom likvidity, ako sú napríklad rozvíjajúce sa trhy.
Momentálna výška úrokových sadzieb na Slovensku a v Európe nám neumožňuje zainvestovanie do akcií pri dodržaní zaisťovacej techniky. Ďalšie úrovne nastavení

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.

1,86% 5,64% 10,66%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 30.august 2013
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
XS0782720402 SLOVAKIA 4.375% 21/5/2022 USD Slovenské a európske dlhopisy 15,47%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,46%
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,46%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,83%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,61%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,81%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,46%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,40%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,29%
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,38%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,20%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

ý ý p j p j y
sa budú odvíjať od výkonnosti a volatility trhov v súlade so zaisťovacou technikou. 

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Peňažné investície
28,62%

pohyblivý kupón
13,46%

do 1 roka
0,20%

3 - 5 rokov
29,38%

5 - 10 rokov
28,35%

      Dlhopisové investície
   71,38%

Modifikovaná durácia portfólia 4,01

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
71,38%

Peňažné 
investície
28,62%

 SK

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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

17 567 328,43
Aktuálna hodnota DDJ

0,036758
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

3 roky6 mes. 1 rok

- 4,66%-

Obavy o predčasnom ukončení kvantitatívneho uvoľňovania, ktoré spôsobili mierne vyberanie ziskov sa aj pod vplyvom dodatočného vysvetľovania zo stany
Americkej centrálnej banky veľmi rýchlo rozplynuli a akciové indexy niektorých regiónov zaznamenali nové historické maximá. Téma uvoľnenej monetárnej politiky
dominuje akciovým trhom už nejaké obdobie, čo je možné pozorovať na výrazných rozdieloch vo výkonnosti regiónov s prebytkom likvidity voči regiónom s
nedostatkom likvidity, ako sú napríklad rozvíjajúce sa trhy. V prospech presunu investorov viacej do rizikových aktív ako sú akcie mierne nahrávajú aj silné výpredaje
na dlhopisových trhoch v posledných troch mesiacoch. Expozícia na rizikové aktíva sa v súčasnosti pohybuje na úrovni okolo 3 % z majetku fondu. Ďalšie úrovne

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.

2,02% 5,73% 14,67%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.júl 2013
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 15,35%
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,77%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,97%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,44%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,94%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,71%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,87%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,52%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,46%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,33%
US9229085538 VANGUARD REIT FUND Realitné investície 0,22%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,20%
US4642868487 ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD Japonské akciové investície 0,19%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

p ý p ý p p y j j
nastavení sa budú odvíjať od výkonnosti v súlade so zaisťovacou technikou.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
0,77%

Alternatívne investície
0,22%

Peňažné investície
27,44%

pohyblivý kupón
19,71%

do 1 roka
0,20%

3 - 5 rokov
38,56%

5 - 10 rokov
13,10%

      Dlhopisové investície
   71,57%

Modifikovaná durácia portfólia 3,91

Alternatívne 
investície; 0,22%

Slovenské a 
európske 

dlhopisy; 71,57%

Peňažné 
investície; 
27,44%

Americké 
akciové 

investície; 0,58%

Akcie Pacifik; 
0,19%
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

17 166 310,25
Aktuálna hodnota DDJ

0,036589
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 28.jún 2013

Vyberanie ziskov po silných nárastoch od začiatku roka, ktoré čiastočne začalo už v máji pokračovalo aj v uplynulý mesiac. Intenzita predávania sa zrýchlila po
zasadnutí americkej centrálnej banky , keď jej šéf Ben Bernanke potvrdil predchádzajúce obavy vyhláseniami o čiastočnom obmedzení programu kvantitatívneho
uvoľňovania do konca roka a jeho možnom ukončení v polovici budúceho roku. Investori sa obávajú, že príliš rýchle ukončenie podporného programu zo strany
centrálnych bánk ohrozí už aj tak slabý ekonomický rast. Expozícia na rizikové aktíva sa v súčasnosti pohybuje na úrovni okolo 3 % z majetku fondu. Ďalšie úrovne
nastavení sa budú odvíjať od výkonnosti v súlade so zaisťovacou technikou. 

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.
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 15,61%
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 14,02%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,14%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,56%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,05%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,80%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,95%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,57%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,51%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,37%
US73935S1050 POWERSHARES DB COMMODITY FUND Alternatívne investície 0,55%
US9220428745 VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND Európske akciové investície 0,45%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,20%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

j ý

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
0,81%

Alternatívne investície
0,55%

Peňažné investície
25,85%

pohyblivý kupón
20,07%

do 1 roka
0,20%

3 - 5 rokov
39,20%

5 - 10 rokov
13,31%

      Dlhopisové investície
   72,79%

Modifikovaná durácia portfólia 4,10
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

17 083 923,59
Aktuálna hodnota DDJ

0,036899
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

3 roky6 mes. 1 rok

- 4,86%-

Nepriaznivá sezónna negatívna predpoveď na máj tzv. „Sell in May, Go away“ sa tentokrát nenaplnila a s výnimkou Japonska a rozvíjajúcich sa krajín skončili hlavné
akciové indexy v plusových číslach. V určitej fáze to dokonca vyzeralo na veľmi silné nárasty, ale asi v dvoch tretinách mesiaca sa rastový trend mierne narušil a došlo
k vyberaniu ziskov. Zlom nastal v momente, kedy Ben Bernanke, šéf americkej centrálnej banky (FEDu) naznačil určitý nesúlad medzi hlavnými členmi FEDu v otázke
pokračovania v kvantitatívnom uvoľňovaní prostredníctvom priamych nákupov dlhopisov na trhu. Expozícia na rizikové aktíva sa v súčasnosti pohybuje na úrovni
okolo 3 % z majetku fondu pri nastavení multiplikátora na úrovni 5. Ďalšie úrovne nastavení sa budú odvíjať od výkonnosti v súlade so zaisťovacou mechanikou.

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.

2,79% 8,51% 15,32%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.máj 2013
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 15,77%
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 14,45%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR 10,24%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,64%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,23%
SK4120009234 SLOVAKIA (226) 1.5% 28/11/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,87%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,02%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,61%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,55%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,40%
US9220428745 VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND Európske akciové investície 0,49%
US4642868487 ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD Japonské akciové investície 0,39%
US9229085538 VANGUARD REIT FUND Realitné investície 0,32%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,20%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

j p p j ý

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
1,24%

0,32%

Peňažné investície
24,44%

do 1 roka
0,20%

3 - 5 rokov
39,60%

5 - 10 rokov
13,50%

viac ako 10 rokov
20,69%

     Dlhopisové investície
  73,99%

Modifikovaná durácia portfólia 4,22
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

16 643 419,33
Aktuálna hodnota DDJ

0,036703
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 30.apríl 2013

Ani slabnúce makroekonomické dáta zo všetkých kútov sveta a ani slabá výsledková sezóna, kedy tržby spoločnosti majú veľký problém rásť a ich vyhliadky sa skôr
zhoršujú, nedokázali zastaviť býčiu náladu akciových trhov, ktoré upierajú svoju pozornosť na zvýšenú aktivitu centrálnych bánk a ktorých indexy dosahujú nové
historické úrovne. Napriek tomu na dlhopisovom trhu nedošlo k výrazným výpredajom na vysoko kvalitných dlhopisoch Nemecka, skôr naopak i tu cítiť silnejúci tlak
likvidity na znižovanie výnosov. Expozícia na rizikové aktíva sa v súčasnosti pohybuje na úrovni okolo 5 % z majetku fondu. Ďalšie úrovne nastavení sa budú odvíjať
od výkonnosti v súlade so zaisťovacou technikou. 

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.
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 16,14%
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 15,07%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,48%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,82%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,26%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,30%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,70%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,64%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,45%
US9229085538 VANGUARD REIT FUND Realitné investície 1,08%
US4642868487 ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD Japonské akciové investície 0,43%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,21%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

ý

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
1,52%

Alternatívne investície
1,08%

Peňažné investície
27,32%

do 1 roka
0,21%

3 - 5 rokov
40,53%

5 - 10 rokov
8,00%

viac ako 10 rokov
21,34%

     Dlhopisové investície
   70,08%

Modifikovaná durácia portfólia 4,06
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

16 151 133,26
Aktuálna hodnota DDJ

0,036226
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 28.marec 2013

Napriek cyperskej kríze a jej neštandardnému riešeniu zo strany Európskej únie, keď časť strát bankového sektoru zaplatia i vkladatelia nad 100 tis. eur, pokračovali
akciové indexy, najmä v USA, v rastovom trende a zaznamenali rekordné úrovne. Na dlhopisovom trhu došlo k nárastu rozdielu v úročení najmä kvôli poklesu
bezpečnej nízkorizikovej krivky v Nemecku, ktorá obyčajne benefituje v neistých časoch, keď sa kapitál presúva do menej rizikových aktív. Expozícia na rizikové
aktíva sa v  súčasnosti pohybuje na úrovni okolo 11 % z majetku fondu. Ďalšie úrovne nastavení sa budú odvíjať od výkonnosti v súlade so zaisťovacou technikou

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.
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 16,53%
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 15,04%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,68%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,23%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,25%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,36%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,74%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,69%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,60%
US9229085538 VANGUARD REIT FUND Realitné investície 1,53%
US4642868487 ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD Japonské akciové investície 0,70%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,22%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
2,21%
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do 1 roka
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

15 704 769,77
Aktuálna hodnota DDJ

0,036057
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 28.február 2013

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

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.
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 17,00%
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 15,34%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,36%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,46%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,38%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,46%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,88%
SK4120009028 SLSP HZL FIX2018 1.75% 15/2/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,78%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,68%
US9229085538 VANGUARD REIT FUND Realitné investície 1,52%
US73935S1050 POWERSHARES DB COMMODITY FUND Alternatívne investície 1,26%
US9220428745 VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND Európske akciové investície 0,91%
US4642868487 ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD Japonské akciové investície 0,67%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,22%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti
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prevyšujúce potenciálne riziká z nej vyplývajúce. Expozícia na rizikové aktíva sa v súčasnosti pohybuje na úrovni okolo 9-12 % z majetku fondu. Ďalšie úrovne
nastavení sa budú odvíjať od výkonnosti v súlade so zaisťovacou technikou. 

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
2,69%

Alternatívne investície
2,77%

Peňažné investície
20,99%

do 1 roka
0,22%

3 - 5 rokov
43,29%

5 - 10 rokov
8,34%

viac ako 10 rokov
21,71%

    Dlhopisové investície
  73,56%

Modifikovaná durácia portfólia 4,02
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

15 410 991,90
Aktuálna hodnota DDJ

0,036029
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.január 2013

Akciové indexy majú za veľmi úspešný vstup do roka, keď narástli o približne 5 %. Hlavným dôvodom bola dohoda medzi demokratmi a republikánmi ohľadom tzv.
fiškálneho útesu, ktorý by inak automaticky zvyšoval dane a znižoval štátne výdavky od nového roku. Pri takto prudkom poklese štátnych výdavkov a naopak
prudkom zvýšení daňového zaťaženia by mohlo dôjsť k výraznému spomaleniu rastu americkej ekonomiky, ktorá by sa tak mohla dostať do recesie. Expozícia na
rizikové aktíva sa v súčasnosti pohybuje na úrovni okolo 3 – 4 % z majetku fondu. Ďalšie nastavenie sa bude odvíjať od výkonnosti v súlade so zaisťovacou
mechanikou.

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.
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 15,57%
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,48%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,57%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,62%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,47%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,50%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,93%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,73%
US9220428588 VANGUARD EMERGING MARKET ETF Emerging market investície 1,11%
US9220428745 VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND Európske akciové investície 1,10%
US9229085538 VANGUARD REIT FUND Realitné investície 0,78%
US4642868487 ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD Japonské akciové investície 0,64%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,24%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
2,84%

Alternatívne investície
0,78%

    Peňažné investície
   30,26%

1 - 3 roky
0,24%

3 - 5 rokov
35,40%

5 - 10 rokov
8,44%

viac ako 10 rokov
22,04%

      Dlhopisové investície
  66,11%

Modifikovaná durácia portfólia 4,01
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

15 141 525,07
Aktuálna hodnota DDJ

0,036040
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

3 roky6 mes. 1 rok

- 5,88%-

Akciové indexy majú za sebou pozitívny mesiac. Na začiatku mesiaca najprv pokračovali v predchádzajúcom rastovom trende, ale následne počas sviatkov došlo k
miernym výpredajom. Hlavným dôvodom boli zdĺhavé a neúspešné rokovania medzi demokratmi a republikánmi ohľadom tzv. fiškálneho útesu, ktorý automaticky
zvyšoval dane a znižoval štátne výdavky od nového roku. Pri takto prudkom poklese štátnych výdavkov a naopak prudkom zvýšení daňového zaťaženia by mohlo
dôjsť k výraznému spomaleniu rastu americkej ekonomiky, ktorá by sa tak mohla dostať do recesie. Expozícia na rizikové aktíva sa v súčasnosti pohybuje na úrovni
okolo 6% z majetku fondu. Ďalšie úrovne nastavení sa budú odvíjať od výkonnosti v súlade so zaisťovacou technikou.

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.

5,59% 10,73% 18,71%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.december 2012
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 15,94%
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,23%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,74%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,72%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,63%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,57%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,97%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,78%
US9220428588 VANGUARD EMERGING MARKET ETF Emerging market investície 1,49%
US4642868487 ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD Japonské akciové investície 1,02%
US73935S1050 POWERSHARES DB COMMODITY FUND Alternatívne investície 1,00%
US9220428745 VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND Európske akciové investície 0,81%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,24%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

j j ý

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
3,32%

Alternatívne investície
1,00%

      Peňažné investície
     27,87%

1 - 3 roky
0,24%

3 - 5 rokov
36,47%

5 - 10 rokov
8,54%

viac ako 10 rokov
22,57%

     Dlhopisové investícier
  67,82%

Modifikovaná durácia portfólia 4,38
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

14 789 876,65
Aktuálna hodnota DDJ

0,035897
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 30.november 2012

Akciové indexy majú za sebou volatilný mesiac. Na začiatku mesiaca pokračovali v predchádzajúcom klesajúcom trende, ktorý sa výrazne zrýchlil smerom dolu po
zverejnení výsledkov prezidentských volieb v USA. V rámci mesiaca sa straty pohybovali okolo 4-5 %, keď došlo k prudkej otočke a hodnota indexov nakoniec
skončila na približne nezmenenej úrovni. Zvýšená volatilita dominuje trhom už nejakú dobu a je hlavným dôvodom, prečo fond má pomerne nízku expozícu na
dynamické aktíva. Ich výška sa v súčasnosti pohybuje na úrovni okolo 2 % z majetku fondu. Ďalšie úrovne nastavení sa budú odvíjať od výkonnosti a volatility trhov v
súlade so zaisťovacou mechanikou.

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.

3 roky6 mes. 1 rok

5,56% 12,28% 17,52%

- 5,52%-
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 16,21%
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,51%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,98%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,89%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,74%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,65%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,04%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,84%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 0,86%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 0,84%
US9220428588 VANGUARD EMERGING MARKET ETF Emerging market investície 0,42%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,24%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
2,12%

   Peňažné investície
   28,77%

1 - 3 roky
0,24%

3 - 5 rokov
37,22%

5 - 10 rokov
8,69%

viac ako 10 rokov
22,96%

     Dlhopisové investície
  69,11%

Modifikovaná durácia portfólia 4,52
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

14 413 701,48
Aktuálna hodnota DDJ

0,035633
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

8,41% 17,91%

- 5,64%-

Napriek mnohým vyhláseniam či už vlád alebo centrálnych bánk v poslednom období o stimulačných opatreniach sa trhom nepodarilo udržať si pozitívnu náladu a
väčšina regionálnych indexov zaznamenala mierne straty od 1-2 %. Pozitívny výsledok zaznamenala len Európa, ktorá sa napriek neutíchajúcim problémom javí ako
najlepšia voľba z pohľadu doterajšej výkonnosti. Na fonde sa tento mierne negatívny vývoj neprejavil z dvoch dôvodov. Dlhopisy s dlhou dobou splatnosti, ktoré tvoria
dlhopisovú zaisťovaciu časť, dosiahli pozitívne zhodnotenie. Pozitívne sa prejavilo zníženie akciovej zložky po zvýšení volatility na akciových trhoch, ktoré sa na
konci mesiaca dostali do miernej korekcie. Jej ďalšia úroveň sa bude odvíjať od výkonnosti a volatility trhov v súlade so zaisťovacou technikou.

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.

3 roky6 mes. 1 rok

4,61%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.október 2012
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 16,38%
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,74%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,17%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,04%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,81%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,71%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,10%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 2,89%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,88%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 2,79%
US9220428588 VANGUARD EMERGING MARKET ETF Emerging market investície 1,44%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,25%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

j j j ý y

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
7,12%

          Peňažné investície
        22,80%

1 - 3 roky
0,25%

3 - 5 rokov
37,84%

5 - 10 rokov
8,80%

viac ako 10 rokov
23,19%

Dlhopisové investície
70,08%

Modifikovaná durácia portfólia 4,25
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

14 084 194,03
Aktuálna hodnota DDJ

0,035345
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

7,35% 16,76%

- 5,30%-

Ostatný mesiac sa niesol v pozitívnej nálade, keď trhy vzrástli, najmä potom, čo zo všetkých kútov sveta sa začali postupne oznamovať podporné, či už monetárne
alebo fiškálne operácie, s cieľom čo najviac podporiť tápajúci sa hospodársky rast. Zverejnené makroekonomické čísla síce „prekvapujú“ očakávania analytikov, ale v
drvivej väčšine je tento fakt spôsobený skôr veľmi nízkymi očakávaniami, ktoré boli naviac v ostatnom období znižované, ako naštartovaním ďalšej vlny
hospodárskeho rastu. V prostredí nízkej volatility sme počas celého sledovaného obdobia udržiavali maximálny multiplikátor, čo nám umožnilo plne benefitovať z
nárastu trhov. V súčasnosti predstavujú akcie približne 7 % z majetku fondu. Jej ďalšia úroveň sa bude odvíjať od výkonnosti a volatility trhov v súlade so zaisťovacou

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.

3 roky6 mes. 1 rok

3,83%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 28.september 2012
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 16,53%
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,92%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,32%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,14%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,15%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,76%
SK4120008772 SLSP HZL FIX 2018 2.85% 28/9/18 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,12%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 2,93%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,92%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 2,91%
US9220428588 VANGUARD EMERGING MARKET ETF Emerging market investície 1,50%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,26%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

p j p j j j ý y
technikou. 

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
7,33%

   Peňažné investície
  21,57%

1 - 3 roky
0,26%

3 - 5 rokov
38,29%

5 - 10 rokov
8,87%

viac ako 10 rokov
23,67%

Dlhopisové investície
71,10%

Modifikovaná durácia portfólia 4,14
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

13 713 902,09
Aktuálna hodnota DDJ

0,035024
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

7,57% 17,29%

- 5,46%-

Nárasty akciových trhov i keď na malých obchodovacích objemoch boli sprevádzané poklesom volatility, čo nám umožnilo udržať maximálny možný multiplikátor a tak
plne benefitovať z nárastu akciových trhov. Súčasná volatilita je až prekvapivo abnormálne nízka pre akcie, ale na druhej strane nám umožní rýchlo zareagovať na
akúkoľvek, čo i len miernu korekciu a udržať čo najviac zisku z rizikových aktív. Veľa nádejí vkladajú trhy do predstaviteľov čelných centrálnych bánk, od ktorých
očakávajú ďalšiu sériu kvantitatívneho uvoľňovania. Tí sa zatiaľ spoliehajú najmä na slovné intervencie. Paradoxne pri pohľade na to, čo v skutočnosti centrálne
banky robia z pohľadu likvidity sa momentálne nastavenie v USA, ale najmä centrálnych bánk rozvíjajúcich sa trhov javí ako reštriktívne. Alokácia na akcie

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.

3 roky6 mes. 1 rok

4,37%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.august 2012
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 16,67%
SK4120008301 SLOVAKIA (219) 4.625% 19/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 14,12%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,49%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,27%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,22%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,82%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 3,17%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,96%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 2,74%
US9220428588 VANGUARD EMERGING MARKET ETF Emerging market investície 0,84%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,26%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

y p y , j y j j j
predstavuje momentálne približne 7 % z majetku fondu. Jej ďalšia úroveň sa bude odvíjať od výkonnosti a volatility trhov v súlade so zaisťovacou technikou.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
6,75%

     Peňažné investície
    25,44%

1 - 3 roky
0,26%

3 - 5 rokov
38,84%

5 - 10 rokov
4,82%

viac ako 10 rokov
23,89%

Dlhopisové investície
67,81%

Modifikovaná durácia portfólia 4,20
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

13 383 151,11
Aktuálna hodnota DDJ

0,034766
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.júl 2012

Mierny pokles historickej volatility počas mesiaca nám umožnil navýšenie akciovej časti pri zvýšení multiplikátora z 1 na 3. Volatilita sa tak postupne znižuje napriek
hojdačkovému priebehu akciových indexov minulý mesiac. Stále však nemožno povedať, že by sa investori predbiehali v nákupoch. Neistota vyplýva najmä z
nedostatočnej reakcie verejných autorít, či už centrálnych bánk alebo vlád krajín, ktoré si zatiaľ nedokážu koncepčne a dlhodobo poradiť s dlhovou krízou v Európe a
skôr riešia situáciu krátkodobo a ex-post, keď už niet inej možnosti. Pritom čas sa kráti a prebiehajúca výsledková sezóna naznačuje, že spoločnosti našli svoj strop,
čo sa týka znižovania nákladov a marže už ďalej nerastú. Alokácia na akcie predstavuje momentálne približne 8 % z majetku fondu. Jej ďalšia úroveň sa bude odvíjať

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.

3 roky6 mes. 1 rok
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 16,87%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,66%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,38%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,31%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,87%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,00%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 0,96%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 0,91%
US9220428588 VANGUARD EMERGING MARKET ETF Emerging market investície 0,46%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,27%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

ý j p j p j j j
od výkonnosti a volatility trhov v súlade so zaisťovacou mechanikou.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
2,33%

   Peňažné investície
   43,32%

1 - 3 roky
0,27%

3 - 5 rokov
25,04%

5 - 10 rokov
4,87%

viac ako 10 rokov
24,17%

Dlhopisové investície
54,35%

Modifikovaná durácia portfólia 3,74
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

12 969 519,57
Aktuálna hodnota DDJ

0,034131
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

7,84% 17,99%

- 5,66%-

Otočenie akciových trhov počas mesiaca spôsobilo i pokles volatility, i keď nie v takej miere, aká býva typická pre trhy, keď sa vymaňujú z korekcie. Hlavným
dôvodom tejto skutočnosti je fakt, že predchádzajúci pokles akciových trhov v apríli a máji bol sprevádzaný relativne nízkou volatilitou a dlhodobé priemery sú preto
stále nízko. Práve vyššia pozícia súčasnej volatility voči dlhodobým priemerom nám stále nedovolila navýšiť súčasný minimálny multiplikátor. Alokácia do akcií tak
dosahuje v súčasnosti výšku asi 4 % z majetku fondu. Jej ďalšia úroveň sa bude odvíjať od výkonnosti trhov v súlade so zaisťovacou technikou.

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.

3 roky6 mes. 1 rok

4,87%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 29.jún 2012
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 16,56%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,79%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,48%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,19%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,90%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,03%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 1,54%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 1,49%
US9220428588 VANGUARD EMERGING MARKET ETF Emerging market investície 0,76%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,27%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
3,79%

   Peňažné investície
  41,99%
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3 - 5 rokov
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5 - 10 rokov
4,90%

viac ako 10 rokov
23,75%

Dlhopisové investície
54,22%

Modifikovaná durácia portfólia 3,71
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

12 740 097,35
Aktuálna hodnota DDJ

0,034005
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

7,05% 17,54%

- 5,53%-

Nepriaznivý vývoj na akciových trhoch nás prinútil počas mesiaca výrazne znižovať podiel akcií na celkovom majetku fondu z dvoch dôvodov. Jednak kvôli
zaisťovacej mechanike sa automaticky znižuje akciová expozícia, keď akcie klesajú. Druhým dôvodom bolo zvýšenie volatility, ktoré znamenalo zníženie multiplikátora
na úroveň 3 z pôvodnej úrovne 5. To malo za následok ďalšie vypredanie akciových pozícií vo fonde nad rámec toho spôsobeného len poklesom trhov. V súčasnosti
výška akciovej časti dosahuje úroveň 9-10 % z majetku fondu a ďalej sa bude odvíjať od výkonnosti trhov v súlade so zaisťovacou technikou. Pokles akciových
indexov počas mesiaca sa pomerne dobre podarilo fondu vykompenzovať na strane dlhopisovej a tým pádom fond ukončil mesiac na približne nezmenených

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.

3 roky6 mes. 1 rok

6,36%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.máj 2012
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 16,80%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,98%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,62%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,29%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,98%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 4,15%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 3,98%
SK4120007105 CSOB HZL XI 3.8% 23/3/2015 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,27%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,08%
US9220428588 VANGUARD EMERGING MARKET ETF Emerging market investície 2,09%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,28%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

p p p y p p j ý p p ý
úrovniach.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
10,22%

  Peňažné investície
31,49%

1 - 3 roky
3,54%

3 - 5 rokov
25,67%

5 - 10 rokov
4,98%

viac ako 10 rokov
24,10%

 Dlhopisové investície
58,29%

Modifikovaná durácia portfólia 3,88
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

12 545 524,24
Aktuálna hodnota DDJ

0,034062
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 30.apríl 2012

Rozpačitá konsolidačná fáza na strane akciových indexov sa prejavila na strane dlhých dlhopisov obnoveným záujmom investorov. To bol asi hlavný dôvod prečo
tento fond ukončil mesiac na približne nezmenených úrovniach. Takisto sa naďalej pozitívne prejavuje pokles výnosov slovenských dlhopisov, ktoré sú tiež výrazne
zastúpené vo fonde. Napriek nepriaznivému vývoju akciových indexov v poslednom mesiaci (v prípade Európy a rozvíjajúcich sa trhov v posledných dvoch) sa trhy
zatiaľ neotočili v takej miere, ktorá by nás nútila znižovať multiplikátor z momentálne maximálneho nastavenia. Rovnako volatilita sa stále pohybuje na úrovniach, ktorá
sú obyčajne spájané skôr s rastom trhov, ako ich poklesom. Výška akciovej časti sa preto naďalej odvíja od výkonnosti trhov. Pri momentálne prebiehajúcej korekcii,

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.
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 17,28%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,05%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,67%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 9,35%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 9,16%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,18%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,26%
US9220428588 VANGUARD EMERGING MARKET ETF Emerging market investície 4,62%
SK4120007105 CSOB HZL XI 3.8% 23/3/2015 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,30%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,10%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,28%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,26%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

y j p j , p ý j p j j ý p j j ,
úroveň akcií predstavuje približne 23 % z majetku fondu, v súlade so zaisťovacou technikou.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
23,12%

Peňažné investície
17,49%

do 1 roka
0,26%

1 - 3 roky
3,58%

3 - 5 rokov
25,82%

5 - 10 rokov
5,26%

viac ako 10 rokov
24,46%

     Dlhopisové investície
59,39%

Modifikovaná durácia portfólia 3,89
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

12 314 966,76
Aktuálna hodnota DDJ

0,034040
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

15,82%

- 5,02%-

Silný nárast trhov v prvých troch mesiacoch roka je prejavom nakupovania inštitucionálnych investorov, ktorí sa rozhodli ignorovať akékoľvek problémy, či už v
európskom bankovom sektore alebo v deficitnej správe verejných financií mnohých štátov a pod vplyvom agresívnej politiky „tlačenia“ peňazí najmä zo Európskej
centrálnej banky začali nakupovať rizikové aktíva. Boj s centrálnou bankou je vždy nerovný a vždy je lepšie sa pridať na jej stranu. Od toho sa odvíja i naše
momentálne maximálne nastavenia multiplikátora vo fonde. Navyše preskupenie dlhopisovej časti fondu nám umožnilo navýšiť akciovú časť na úroveň okolo 33 % v
súlade so zaisťovacou mechanikou. Na navýšenie akciovej časti sme využili mierne výpredaje na akciových trhoch, ktoré sa nám zatiaľ skôr javia ako konsolidácia síl

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.

3 roky6 mes. 1 rok

3,39% 8,76%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 30.marec 2012
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 17,28%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 13,38%
SK4120008418 VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,08%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 13,08%
SK4120008467 HZL CSOB XV. 3.8% 5/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,69%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,19%
US9220428588 VANGUARD EMERGING MARKET ETF Emerging market investície 6,74%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,22%
SK4120007105 CSOB HZL XI 3.8% 23/3/2015 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,32%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,23%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,29%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,27%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

ý j y ýp j ý , j
pred ďalším postupom ako začiatok otočenia trendu.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
33,19%

Peňažné investície
7,25% do 1 roka

0,27%
1 - 3 roky

3,61%
3 - 5 rokov

13,08%

5 - 10 rokov
18,13%

viac ako 10 rokov
24,47%

Dlhopisové investície
59,56%

Modifikovaná durácia portfólia 3,90
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

11 826 230,40
Aktuálna hodnota DDJ

0,033558
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 29.február 2012

Momentálny rast trhov je prejavom sily a agresivity akou investori nakupujú, keď akákoľvek jedno alebo dvoj-dňová korekcia je prudko dokúpená. Obyčajne tieto
obdobia sú nasledované v relatívne krátkom období ďalším nárastom. Na konci mesiaca Európski lídri schválili dlhoočakávaný záchranný balíček, ktorý
pravdepodobne Grécko nedostane z problémov, ale minimálne si ním EU kupuje čas. Problém s likviditou (potrebnou na financovanie deficitov verejných financií) v
Európe prebrala na seba jednoznačne Európska centrálna banka, ktorá „tlačí“ vo veľkom peniaze a týmto globálne zvyšuje dopyt po rizikových aktívach. Boj s
centrálnou bankou je vždy nerovný a vždy je lepšie sa pridať na jej stranu. Od toho sa odvíja i naše momentálne naváženie akcií vo fonde, ktoré sa pohybuje na

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.
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 17,29%
AT0000383864 AUSTRIA 6.25% 15/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 14,10%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 13,16%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,19%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 6,77%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,27%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,29%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,30%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,28%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

j y ý y j p p j j j , p y j
úrovni približne 20 % z majetku fondu, v súlade so zaisťovacou technikou.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
19,93%

Peňažné investície
32,35%

do 1 roka
0,28%

1 - 3 roky
0,30%

5 - 10 rokov
8,56%

viac ako 10 rokov
38,58%

Dlhopisové investície
47,72%

Modifikovaná durácia portfólia 4,26
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

11 250 700,38
Aktuálna hodnota DDJ

0,032984
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika p.a. EUR
zabezpečované meny (11%):

USD celkovo EUR

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

14,08%

- 4,49%-

Jedna zo starých právd o fungovaní akciových trhov hovorí, že trhy majú najväčší nárast v období, keď sa tok správ zmení z „veľmi zlých“ na „zlé“. V minulom roku
bol tok správ veľmi zlý a ak možno subjektívne badať nejakú zmenu v tomto roku, tak len marginálne. Pri odhliadnutí od informácií podsúvaných médiami a dôkladnej
analýze faktov, je jednoznačné, že v prípade Európy (či skôr Eurozóny) dochádza k zásadnej zmene a to v postoji Európskej centrálnej banky. Tá v priebehu šiestich
mesiacov „vytlačila“ viacej peňazí ako americký FED od pádu Lehman Brothers a doslova nalieva likviditu do systému, čím výrazne napomáha rastu rizikových aktív,
ako sú najmä akcie. Tento vývoj mal za následok, že náš interný model, od ktorého závisí výška multiplikátora (a ktorý nám minulý rok úspešne pomohol 5-násobne

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.

3 roky6 mes. 1 rok

2,37% 4,09%

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.január 2012
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 17,36%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,12%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,56%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,39%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,22%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,40%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,36%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 2,73%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,25%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 1,47%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,32%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,29%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

j ý j , ý , ý p ( ý ý p p
znížiť akcie pred letnými výpredajmi) už umožňuje navýšenie akcií. Trend ako druhá zložka riadenia multiplikátora je veľmi blízko k spusteniu a na budúci mesiac
dôjde s vysokou pravdepodobnosťou k výraznému navýšeniu akcií, ktoré momentálne predstavujú približne 5 % aktív z majetku fondu, v súlade so zaisťovacou
technikou.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
4,20%

Peňažné investície
31,51%

do 1 roka
0,29%

1 - 3 roky
0,32%

3 - 5 rokov
9,56%

5 - 10 rokov
19,40%

viac ako 10 rokov
34,71%

Dlhopisové investície
64,29%

Modifikovaná durácia portfólia 5,56
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

10 955 610,69
Aktuálna hodnota DDJ

0,032547
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR
zabezpečované meny (11%):

USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 30.december 2011

V ťažkom roku v prostredí zvýšenej volatility, vysokej miery nedôvery, eurovej dlhovej krízy a nedostatku kapitálu v bankovom sektore si fond splnil svoju úlohu a
dokonca aj mierne zhodnotil majetok svojich podielnikov o približne 2,5 %, aj keď treba priznať, že najmä posledný mesiac pridal na výkonnosti. Spomedzi všetkých
fondov spoločnosti DDS Tatra Banky tak najlepšie zhodnotil svoj majetok v správe v uplynulom roku. Za obzvlášť úspešné rozhodnutie považujeme zníženie
rizikového multiplikátora na začiatku júna o 80 %. V praxi to znamenalo, že alokácia do akcií, ktorá vyplývala zo zaisťovacej mechaniky bola znížená o 80 %, v tomto
prípade z 25 % na približne 5 % z majetku fondu. Nasledujúce silné výpredaje v júli a auguste tak zasiahli fond len v „pätinovej“ sile a fond si tak uchoval potenciál na

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.
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 17,23%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,49%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,70%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,52%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,17%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,46%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,40%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 2,73%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,29%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 1,44%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,33%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,30%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

p p p j j ýp j j g „p j p
opätovné zvýšenie alokácie, pokiaľ by sa situácia na trhoch zmenila, čo zatiaľ nenastalo. Fondu sa tak podarilo ochrániť svoj „budget“, naviac benefitoval z výrazne
pozitívneho vývoja na dlhých dlhopisoch Nemecka a Holandska, ktoré tvoria približne polovicu cielenej durácie.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov
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4,17%
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Modifikovaná durácia portfólia 5,62
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

10 548 363,85
Aktuálna hodnota DDJ

0,031972
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR
zabezpečované meny (11%):

USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

-1,81% -0,21%0,65%

Rizikové aktíva, najmä akcie, po silnom náraste predchádzajúci mesiac opäť korigovali svoj vývoj a zaznamenali v novembri negatívny vývoj naprieč všetkými
regiónmi. Najmä menej likvidné rozvíjajúce sa trhy poznamenali silné výpredaje. Ďalším slabým článkom bol tradične bankový sektor, ktorý bojuje najmä v Európe s
nedostatkom kapitálu a predstavuje tak ďalší potenciálny spomaľovač ekonomického rastu. Banky majú problémy splniť zvýšenú kapitálovú primeranosť a obmedzujú
tak poskytovanie úverov najmä stredným a malým podnikom. Eurová dlhopisová krivka sa výrazne zostrmila, keď narástli výnosy dlhopisov nad 5 rokov a na druhej
strane poklesli sadzby na krátkej strane krivky. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 30.november 2011
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 17,74%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,87%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,86%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,56%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,38%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,69%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,55%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 2,73%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,32%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 1,52%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,34%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,31%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti
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Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
4,24%
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0,31%

1 - 3 roky
0,34%

5 - 10 rokov
29,99%

viac ako 10 rokov
34,97%

Dlhopisové investície
65,61%

Modifikovaná durácia portfólia 5,70
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

10 662 363,54
Aktuálna hodnota DDJ

0,032870
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR
zabezpečované meny (11%):

USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.október 2011

Trhy svojím silným nárastom opäť naplnili svoju schopnosť predvídať a dopredu zohľadniť príchod pozitívnych správ, keď na konci mesiaca európski lídri vyhlásili plán
riešenia dlhovej krízy Grécka pozostávajúci z dobrovoľného odpustenia polovice dlhu zo strany privátnych vlastníkov, rekapitalizácie európskych bánk o vyše 100 mld.
eur a zvýšenie Eurovalu nad úroveň 1000 mld. eur cez páku. Eurová dlhopisová krivka v prostredí presunov z nízko-rizikových dlhopisov mierne narástla, najmä na
dlhej strane nad 5 rokov. Toto zvýšenie výnosov dlhých dlhopisov negatívne zasiahlo výkonnosť fondu, ktorého dlhopisové portfólio je sústredené v dlhej durácii v
súlade s dĺžkou referenčného zaisťovacieho obdobia. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 18,81%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,14%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,84%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,59%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,87%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,88%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,61%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 2,59%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,33%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 1,53%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,34%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,31%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti
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Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov
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Modifikovaná durácia portfólia 6,08
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

10 481 933,12
Aktuálna hodnota DDJ

0,032925
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR
zabezpečované meny (11%):

USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

4,03% 0,18%5,20%

Stratégia fondu sa v situácii klesajúcich akciových indexov sústreďuje na ochranu hodnoty investície. Investície do akcií sme v letných mesiacoch významne
redukovali. V portfóliu momentálne prevládajú bezpečné nemecké, holandské a slovenské dlhopisové investície (podiel akcií iba 3,9 %, dlhopisy problémových krajín
nevlastníme). Nervozita na finančnom trhu spôsobuje presun investorov hlavne do bezpečných dlhopisových investícií, ktorých cena rastie. Fond preto v súčasnej
dobe z takéhoto vývoja profituje.

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.

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 30.september 2011
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 19,14%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,73%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,01%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,83%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,37%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,00%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,67%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 2,47%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,37%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 1,42%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,34%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,31%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
3,89%

Peňažné investície
26,34%

do 1 roka
0,31%

1 - 3 roky
0,34%

5 - 10 rokov
30,88%

viac ako 10 rokov
38,23%

Dlhopisové investície
69,77%

Modifikovaná durácia portfólia 6,27
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

10 198 577,44
Aktuálna hodnota DDJ

0,032560
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR
zabezpečované meny (11%):

USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

2,50% -1,89%2,82%

Tlak negatívnych správ v ostatnom období, najmä v spojení s oslabujúcim globálnym ekonomickým rastom sa plne prejavil na akciových trhoch, ktoré výrazne
poklesli. Po niekoľkomesačnej konsolidácii indexy prerazili niektoré dôležité úrovne na pomerne veľkých objemoch. Výpredaje boli sprevádzané znížením ratingu
dlhopisov USA, poplašnými správami ohľadom nedostatočnej kapitalizácie jednej z najväčších amerických bánk (Bank of America) a neutíchajúcou krízou verejných
financií v Európe. Eurová dlhopisová krivka v prostredí presunov z rizikových akcií výrazne poklesla. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere
zabezpečené.

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.

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.august 2011
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 19,74%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,20%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,13%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,81%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,59%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,09%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,75%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,39%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 1,33%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 1,15%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,35%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,32%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

p

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
2,48%

Peňažné investície
27,15%

do 1 roka
0,32%

1 - 3 roky
0,35%

5 - 10 rokov
31,17%

viac ako 10 rokov
38,53%

Dlhopisové investície
70,37%

Modifikovaná durácia portfólia 6,38
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

9 941 806,54
Aktuálna hodnota DDJ

0,032219
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR
zabezpečované meny (11%):

USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 29.júl 2011

Investori sa na finančných trhoch minulý mesiac sústredili hlavne na dlhovú krízu v Európskej únii, kde sa problémy Grécka postupne prenášajú na Španielsko a
Taliansko a na zvyšovanie dlhového stropu v Spojených Štátoch. Neistota sa premietla vo výrazných poklesoch úrokových výnosov štátnych dlhopisov
považovaných za bezpečné (hlavne Nemecka a USA), čo pozitívne ovplyvnilo výkonnosť dlhopisových investícií. Negatívna nálada však nepomohla akciovým
trhom, ktoré si pripísali vďaka tejto nervozite straty, aj napriek pozitívnym správam z prebiehajúcej výsledkovej sezóny. Menové riziko bolo pre slovenského investora
v prevažnej miere zabezpečené.

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.
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 20,07%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,17%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,03%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,75%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,74%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,19%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,81%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,40%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 1,96%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 1,73%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,36%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,33%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

p j p

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
3,69%

Peňažné investície
25,48%

do 1 roka
0,33%

1 - 3 roky
0,36%

5 - 10 rokov
31,31%

viac ako 10 rokov
38,83%

Dlhopisové investície
70,83%

Modifikovaná durácia portfólia 6,46
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

9 586 076,20
Aktuálna hodnota DDJ

0,031649
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR
zabezpečované meny (11%):

USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

1,12% -1,24%-0,37%

Ani silný nárast na konci mesiaca nedokázal odvrátiť negatívny výnos na mesačnej báze, keď obavy z krachu Grécka a z toho, čo by to znamenalo pre bankový
sektor len zintenzívnili strach z globálneho ekonomického spomalenia. Vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky (FED) o tom, ako rast zaostáva za očakávaniami
situácii nepomohli, skôr naopak. Napriek tomu možno naďalej konštatovať, že vo svetle týchto negatívnych správ je reakcia akciových trhov smerom dolu stále len
mierna, podobne ako minulý mesiac. Eurová dlhopisová krivka nadviazala na pohyb z minulého mesiaca a pozvoľne klesala, s výnimkou posledného týždňa, kedy
došlo k prudkému nárastu. Celkovo tak počas mesiaca zostala nezmenená. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 30.jún 2011
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť na dôchodok,
ale obávajú sa neistého vývoja na finančnom trhu a chcú byť pred
ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do akcií,
dlhopisov a peňažných investícií denominovaných v EUR. Celková
hodnota akciových investícií vo fonde je takticky riadená podľa
modelu Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť, aby v
záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok na osobnom účte
účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet hodnôt príspevkov pripísaných
na osobný účet účastníka počas toho istého referenčného obdobia.
Hodnota akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 20,37%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,26%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,72%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,00%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,68%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,37%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,92%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,41%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 2,25%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 1,81%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,37%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,34%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

p p p p j p

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
4,06%

Peňažné investície
24,49%

do 1 roka
0,34%

1 - 3 roky
0,37%

5 - 10 rokov
31,64%

viac ako 10 rokov
39,09%

Dlhopisové investície
71,45%

Modifikovaná durácia portfólia 6,52
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

9 418 976,72
Aktuálna hodnota DDJ

0,031766
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR
zabezpečované meny (11%):

USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.máj 2011

Vo svetle obáv z globálneho ekonomického spomalenia minulý mesiac korigovali akciové indexy svoj predchádzajúci rast, keď poklesli o približne 2 %. Dôvodov na
tieto obavy je niekoľko, počnúc eurovou dlhovou krízou, ukončením kvantitatívneho uvoľnovania č. 2 v USA, reštriktívnou monetárnou politikou rozvíjajúvich sa krajín
(najmä Číny) a končiac prerušeniami dodávok niektorých komponentov z Japonska bojujúceho s nasledkami zemetrasenia. Eurová dlhopisová krivka prudko
poklesla, keď investori jednak hľadali útočište pred rastúcou averziou voči rizikovým aktívam počas výpredajov na akciových trhoch a jednak sa presúvali z dlhopisov
PIIGS krajín do bezpečných nemeckých dlhopisov. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť na dôchodok,
ale obávajú sa neistého vývoja na finančnom trhu a chcú byť pred
ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do akcií,
dlhopisov a peňažných investícií denominovaných v EUR. Celková
hodnota akciových investícií vo fonde je takticky riadená podľa
modelu Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť, aby v
záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok na osobnom účte
účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet hodnôt príspevkov pripísaných
na osobný účet účastníka počas toho istého referenčného obdobia.
Hodnota akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 20,61%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 11,28%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,43%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,05%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 9,16%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,79%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,47%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,11%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,97%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,45%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,38%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,35%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

j p ý ý p p p j p

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

Akciové investície
20,44%

Peňažné investície
9,96%

do 1 roka
0,35%

1 - 3 roky
0,38%

5 - 10 rokov
32,11%

viac ako 10 rokov
36,76%
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69,60

Modifikovaná durácia portfólia 6,44
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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.



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

9 186 276,32
Aktuálna hodnota DDJ

0,031599
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR
zabezpečované meny (100%):

USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

-0,28% 0,13%-2,94%

Peňažné prostriedky boli v priebehu minulého mesiaca zainvestované podľa stratégie fondu do dlhopisovej a akciovej zložky. Dlhopisová zložka je tvorená výhradne
dlhopismi so štátnou garanciou s cieľom minimalizovať kreditné riziko vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov. Cieľom je udržiavať duráciu fondu približne na úrovni času
zostávajúceho do dátumu posledného dňa referenčného obdobia. Počas mesiaca zaznamenal fond pozitívnu výkonnosť pod vplyvom vývoja na amerických a
európskych akciových trhoch, ktoré narástli napriek niektorým negatívnym vplyvom. Počnúc zvýšením úrokových sadzieb v Európe, cez zníženie ratingu Portugalska
a USA a končiac problémami niektorých spoločností s prerušením dodávok komponentov z Japonska, ktoré stále bojuje s následkami silného zemetrasenia. Investori

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.

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 29.apríl 2011
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť na dôchodok,
ale obávajú sa neistého vývoja na finančnom trhu a chcú byť pred
ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do akcií,
dlhopisov a peňažných investícií denominovaných v EUR. Celková
hodnota akciových investícií vo fonde je takticky riadená podľa
modelu Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť, aby v
záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok na osobnom účte
účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet hodnôt príspevkov pripísaných
na osobný účet účastníka počas toho istého referenčného obdobia.
Hodnota akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 21,97%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 13,96%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 10,99%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,52%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,01%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,81%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,87%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,17%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,03%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,47%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,38%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,36%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

p ý p p p p , j j
tak zamerali svoju pozornosť na silné čísla spoločností o hospodárení v rámci prebiehajúcej výsledkovej sezóny a zverejnené makroekonomické ukazovatele, ktoré
naznačujú silnejúci ekonomický rast. Celková váha akciovej časti v portfóliu fondu zodpovedá zabezpečovanému horizontu a miere rizika, ktorú fond môže podstúpiť.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov
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Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť na dôchodok,
ale obávajú sa neistého vývoja na finančnom trhu a chcú byť pred
ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do akcií,
dlhopisov a peňažných investícií denominovaných v EUR. Celková
hodnota akciových investícií vo fonde je takticky riadená podľa
modelu Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť, aby v
záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok na osobnom účte
účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet hodnôt príspevkov pripísaných
na osobný účet účastníka počas toho istého referenčného obdobia.
Hodnota akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 6,48
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť na dôchodok,
ale obávajú sa neistého vývoja na finančnom trhu a chcú byť pred
ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do akcií,
dlhopisov a peňažných investícií denominovaných v EUR. Celková
hodnota akciových investícií vo fonde je takticky riadená podľa
modelu Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť, aby v
záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok na osobnom účte
účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet hodnôt príspevkov pripísaných
na osobný účet účastníka počas toho istého referenčného obdobia.
Hodnota akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej
hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 6,48
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Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

8 917 436,72
Aktuálna hodnota DDJ

0,031299
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR
zabezpečované meny (100%):

USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 22,49%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,75%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,07%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,95%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,09%
SK4120007543 SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,34%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,31%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 3,29%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 2,62%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,52%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,39%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,37%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,04%

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.marec 2011

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Akciové trhy zaznamenali nakoniec len mierny pokles, aj keď počas mesiaca to vyzeralo podstatne horšie. Paniku na trhoch vyvolali najmä špekulácie o úniku radiácie
z jadrovej elektrárne vo Fukušime, ktorá sa poškodila pri silnom zemetrasení s následnými vlnami tsunami. Ďalšiu neistotu investorom dodali pokračujúce nepokoje v
severnej Afrike a na Blízkom východe a následné rozhodnutie OSN o spojeneckých náletoch v Líbyi za účelom vytvorenia bezletovej zóny. V niektorých regiónoch
postupne silnejú hlasy o zvyšovaní úrokových sadzieb a celkovo reštriktívnej monetárnej politike, čo sa prejavilo v rastúcej dlhopisovej krivke a výpredajom dlhopisov
najmä niektorých rizikovejších krajín. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobosporiť na dôchodok,
ale obávajú sa neistého vývoja na finančnom trhu a chcú byť pred ním
zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do akcií,
dlhopisov a peňažných investícií denominovaných v EUR. Celková
hodnota akciových investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom participovať
na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť, aby v záverečný deň
referenčného obdobia bol zostatok na osobnom účte účastníka rovný
alebo vyšší, ako súčet hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet
účastníka počas toho istého referenčnéhoobdobia.Hodnotaakciových
investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej hodnoty majetku vo
fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 6,66
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Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

8 884 631,03
Aktuálna hodnota DDJ

0,031668
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR
zabezpečované meny (100%):

USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 22,77%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,91%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,34%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,10%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,18%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 6,56%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,37%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 4,27%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,57%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,40%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,37%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,04%

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 28.február 2011

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Akciové trhy pokračovali v nastúpenom trende zo začiatku roku a zaznamenali ďalší nárast, tentokrát o približne 2% na mesačnej báze. Rastúce geopolitické riziko z
Líbye v podobe ropného šoku predstavuje hlavné riziko akciových trhov smerom do budúcna, ktoré pod pozitívnym vplyvom prebiehajúcej výsledkovej sezóny
dosiahli nové niekoľkoročné maximá. Zverejnené čísla spoločností opäť dokázali, že korporátny svet je v skvelej forme, veľmi blízko historicky rekordných úrovní
tvorby zisku poznaných z obdobia pred hospodárskou recesiou. Dlhopisová krivka sa počas mesiaca takmer nezmenila a nepokračovala v náraste zo začiatku roka,
keď na konci mesiaca obavy z možného ropného šoku a jeho prípadného dopadu na hospodársky rast krajín nasmerovali investorov od akcií a iných rizikových aktív
naspäť ku dlhopisom. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

-1,15% 2,72%-4,58%
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobosporiť na dôchodok,
ale obávajú sa neistého vývoja na finančnom trhu a chcú byť pred ním
zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do akcií,
dlhopisov a peňažných investícií denominovaných v EUR. Celková
hodnota akciových investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom participovať
na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť, aby v záverečný deň
referenčného obdobia bol zostatok na osobnom účte účastníka rovný
alebo vyšší, ako súčet hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet
účastníka počas toho istého referenčnéhoobdobia.Hodnotaakciových
investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej hodnoty majetku vo
fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 6,21
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Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

8 734 645,51
Aktuálna hodnota DDJ

0,031688
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR
zabezpečované meny (100%):

USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 23,57%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,06%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,51%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,23%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 7,30%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,29%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 4,89%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,47%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,60%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,42%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,37%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,04%

-2,67% 3,44%-1,15%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Akciové trhy začali nový rok v rovnakej pozitívnej nálade ako ukončili ten predchádzajúci a zaznamenali nárast o približne 2 % na mesačnej báze. Investori sa nezľakli
ani faktu, že niektoré, hlavne rozvíjajúce sa, krajiny už dlhšie obdobie pristupujú k monetárnej reštriktívnej politike, čo by mohlo mať neblahý účinok na globálny rast.
Táto nálada v kombinácii s obavami o rastúcu infláciu sa preniesla na dlhopisové trhy, ktoré opäť čelili silnej vlne výpredajov. Výsledkom bol nárast výnosov (a tým
pokles cien) nemeckých štátnych dlhopisov, tentokrát najmä na kratšej strane krivky so splatnosťou do 5 rokov. Na finančné trhy sa postupne vracia optimizmus a
viera v ekonomický rast a bezpečné štátne dlhopisy tak prestávajú byť lákadlom. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.január 2011
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne
dosiahnuť, aby v záverečný deň referenčného obdobia
bol zostatok na osobnom účte účastníka rovný alebo
vyšší, ako súčet hodnôt príspevkov pripísaných na
osobný účet účastníka počas toho istého referenčného
obdobia. Hodnota akciových investícií bude tvoriť
maximálne 80% z celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 6,43
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Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

8 561 787,12
Aktuálna hodnota DDJ

0,031768
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR
zabezpečované meny (100%):

USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 24,11%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,51%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,93%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,52%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 7,98%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,45%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 5,32%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,57%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,70%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,43%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,38%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,04%

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 31.december 2010

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Akciové trhy uzavreli
uplynulý rok vo veľkom štýle, keď sa im v decembri podarilo dosiahnuť impozantný vyše 5 %-ný nárast. Investori tak pozitívne reagovali na zverejňované
makroekonomické dáta, najmä v oblasti maloobchodných tržieb, ktoré počas Vianoc dosiahli rekordné niekoľkoročné maximá. V dôsledku toho – a aj napriek
nákupom americkej centrálnej banky FED - došlo počas decembra k silnej vlne výpredajov amerických štátnych dlhopisov. Táto nálada sa presunula aj do Európy a
výsledkom bol nárast výnosov (a tým pokles cien) nemeckých štátnych dlhopisov, hlavne na dlhšej strane krivky. Na finančné trhy sa postupne vracia optimizmus a
viera v ekonomický rast, bezpečné štátne dlhopisy tak prestávajú byť lákadlom. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobosporiť na dôchodok,
ale obávajú sa neistého vývoja na finančnom trhu a chcú byť pred ním
zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do akcií,
dlhopisov a peňažných investícií denominovaných v EUR. Celková
hodnota akciových investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom participovať
na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť, aby v záverečný deň
referenčného obdobia bol zostatok na osobnom účte účastníka rovný
alebo vyšší, ako súčet hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet
účastníka počas toho istého referenčnéhoobdobia.Hodnotaakciových
investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej hodnoty majetku vo
fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 6,67
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Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

8 407 863,63
Aktuálna hodnota DDJ

0,032038
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR
zabezpečované meny (100%):

USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 21,23%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,78%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,73%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 10,25%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,93%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,67%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 7,09%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,69%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,77%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,44%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,39%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,04%

-3,46% 4,88%0,13%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Napriek silnému
vstupu v úvode mesiaca akciové trhy nakoniec skončili mesiac po nasledujúcich výpredajoch v strate. Investori podľahli obavám z reštriktívnej monetárnej politiky v
Číne, ktorá pod tlakom rastúcej inflácie po piaty krát v tomto roku zvýšila povinné minimálne rezervy pre banky. Snáď ešte viac zasiahli trhy problémy niektorých
európskych krajín s financovaním deficitov verejných financií, keď po Grécku požiadalo o pomoc aj Írsko. Ani toto záchranné lano však investorov neupokojilo a
výpredaje dlhopisov sa nezastavili. Vzrástli spready (rozdiely v úročení) vo všetkých krajinách eurozóny vrátane Slovenska, keď investori už nevidia len problémy
jednotlivých krajín, ale eurozóny ako celku. Durácia fondu sa časom mierne znížila na úroveň okolo 6,66 roka. Menové riziko bolo pre slovenského investora v
prevažnej miere zabezpečené.

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.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 30.november 2010
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobosporiť na dôchodok,
ale obávajú sa neistého vývoja na finančnom trhu a chcú byť pred ním
zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do akcií,
dlhopisov a peňažných investícií denominovaných v EUR. Celková
hodnota akciových investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom participovať
na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť, aby v záverečný deň
referenčného obdobia bol zostatok na osobnom účte účastníka rovný
alebo vyšší, ako súčet hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet
účastníka počas toho istého referenčnéhoobdobia.Hodnotaakciových
investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej hodnoty majetku vo
fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 6,66
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Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR

8 367 327,41
Aktuálna hodnota DDJ

0,032571
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR
zabezpečované meny (100%):

USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 21,78%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,05%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,92%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,10%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,77%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 5,45%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,71%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 3,62%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,81%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,44%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,39%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,04%

1,56% 7,73%3,17%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Rastový trend z
predchádzajúceho obdobia pokračoval aj minulý mesiac a akciové trhy zaznamenali takmer 3 %-ný nárast na mesačnej báze. Hlavnou témou naďalej zostalo
kvantitatívne uvoľňovanie peňazí do ekonomiky zo strany americkej centrálnej banky (FED) a možnom nasledovaní tohto kroku aj ostatnými centrálnymi bankami.
Európske dlhopisy však z tejto pozitívnej nálady neťažili, extrémne nízke sadzby naopak motivovali investorov vyberať svoje zisky. Durácia fondu sa časom mierne
znížila na úroveň okolo 6,91 roka. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

Alokácia podľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 29.október 2010
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobosporiť na dôchodok,
ale obávajú sa neistého vývoja na finančnom trhu a chcú byť pred ním
zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do akcií,
dlhopisov a peňažných investícií denominovaných v EUR. Celková
hodnota akciových investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom participovať
na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť, aby v záverečný deň
referenčného obdobia bol zostatok na osobnom účte účastníka rovný
alebo vyšší, ako súčet hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet
účastníka počas toho istého referenčnéhoobdobia.Hodnotaakciových
investícií bude tvoriť maximálne 80% z celkovej hodnoty majetku vo
fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 6,91
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR

8 286 270,89
Aktuálna hodnota DDJ

0,032867
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 22,38%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,51%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,16%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,41%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,91%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 5,79%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,78%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 4,63%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,87%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,45%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,39%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,04%

2,56% 8,57%5,06%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Akciové trhy sa vrátili
do rastového trendu, keď zaznamenali silný takmer 7 %-ný nárast. Obavy zo spomalenia už naštartovanej ekonomiky ako keby zmizli a investori sa sústredili len na
pozitívne správy. Vyhlásenie americkej centrálnej banky (FED) o ďalšom kvantitatívnom uvoľňovaní peňazí do obehu a možnom nasledovaní tohto kroku ostatnými
centrálnymi bankami boli hlavné udalosti mesiaca. Dlhopisovým trhom otriasla kríza verejných financií ďalšej krajiny eurozóny, Írska, ktorého celkový deficit sa dostáva
do závratných výšok. Nemecká dlhopisová krivka po silnom predchádzajúcom poklese reagovala miernym nárastom. Durácia fondu sa časom mierne znížila na
úroveň okolo 7,19 roka. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017 30.september 2010
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 7,19
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR

8 189 649,75
Aktuálna hodnota DDJ

0,033187
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 22,84%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,11%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,45%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,68%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,08%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,84%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 2,94%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 2,55%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 1,11%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,45%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,40%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,04%

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                           31. august 2010

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Globálne akciové
fondy pod tlakom negatívnych makroekonomických správ korigovali svoje indexové hodnoty o približne 4 % smerom dole. Naopak sa nevídane darilo dlhopisom,
najmä na dlhej strane krivky, keď do historických miním klesli výnosy 10- a 5-ročných nemeckých dlhopisov. Investori sú ochotní uspokojiť sa aj s malým výnosom, len
aby mali svoje peniaze v čo najbezpečnejších aktívach. Štátne dlhopisy sú v súčasnosti drahšie ako boli počas krízy v roku 2009, čo naznačuje výrazne negatívnu
náladu na trhu. Celková durácia fondu sa prikúpením štátnych dlhopisov zvýšila na úroveň 7,33 roka, v súlade s dĺžkou referenčného obdobia. Menové riziko bolo pre
slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 7,33
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR

7 725 340,69
Aktuálna hodnota DDJ

0,032056
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 23,09%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,74%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,30%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,24%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,68%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,99%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 4,43%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,00%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 2,89%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,47%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,42%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,04%

1,58% 8,73%4,64%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Globálne akciové trhy
napriek obavám zo spomalenia hospodárskeho rastu zaznamenali silný, takmer 6 % nárast. Trhy boli podporené zverejnením európskych tzv. stres testov, keď iba 7
bánk z 91 neprešlo týmito testami, menej ako pôvodne očakávali analytici. Druhým pozitívom je prebiehajúca výsledková sezóna, keď spoločnosti zverejňujú výrazne
lepšie než očakávané hospodárske výsledky. Dlhopisový trh sprevádzali presuny investorov z menej rizikových štátnych dlhopisov do dlhopisov krajín, ktorých kríza
poznačila najviac, ako sú Taliansko, Portugalsko, Írsko, a Španielsko. Ako dôsledok, nemecká benchmarková dlhopisová krivka mierne narástla a spready (rozdiel v
úročení) sa výrazne znížili. Celková durácia fondu sa časom a prílivom nových príspevkov znížila na úroveň 7,03 roka. Menové riziko bolo pre slovenského investora v
prevažnej miere zabezpečené.

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.

Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                           30. júl 2010
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR

7 461 131,89
Aktuálna hodnota DDJ

0,032047
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 23,86%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,29%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,87%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,49%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,96%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,13%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,12%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 1,76%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 1,13%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,49%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,43%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,04%

2,44% 10,79%5,56%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Globálne akciové trhy
napriek úvodnému nárastu ukončili mesiac v strate približne 4%. Obavy zo spomalenia, či dokonca otočenia prebiehajúceho hospodárskeho oživenia boli hlavnou
príčinou tohto vývoja. Európska kríza verejných financií, spomaľovanie rastu Číny a v neposlednej miere i zvýšená regulácia finančných trhov nepochybne určitou
mierou ochladia tempo súčasného hospodárskeho rastu. Uplynulý mesiac sa niesol v znamení upokojovania napätej situácie na trhu s európskymi štátnymi dlhopismi.
Záchranný balíček členských krajín eurozóny v podobe schváleného 750-miliardového garančného fondu pomohol zahnať obavy z možného bankrotu niektorej z
krajín EÚ. Ešte väčší dopad na trh však malo rozhodnutie Európskej centrálnej banky o priamom nakupovaní dlhopisov Grécka, Írska a Portugalska s cieľom
zastabilizovať tieto trhy a stlačiť výnosy z týchto dlhopisov na nižšie úrovne. Celková durácia fondu sa časom znížila na úroveň 7,33 roka. Menové riziko bolo pre
slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                           30. jún 2010
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 7,33
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR

7 195 135,96
Aktuálna hodnota DDJ

0,031996
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 24,52%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,66%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,17%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,79%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,11%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,30%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,21%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 3,00%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 2,42%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,51%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,45%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,05%

3,79% 10,60%4,75%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Globálne akciové trhy
korigovali svoj predchadzajúci rastový trend a zaznamenali mesačný pokles o tamer 8%. Obavy zo spomalenia, či dokonca otočenia prebiehajúceho hospodárskeho
oživenia boli hlavnou príčinou tohto vývoja. Európska kríza verejných financií, spomaľovanie rastu Číny a v neposlednej miere i zvýšená regulácia finančných trhov
nepochybne určitou mierou ochladia tempo súčasného hospodárskeho rastu. Na druhej strane sa darilo štátnym dlhopisom krajín s nižším rizikom financovania
verejných financií, ktoré benefitovali z presunu investorov z rizikových aktív. Celková durácia fondu sa nákupom štatnych dlhopisov zvýšila na úroveň 7,57 roku, v
súlade s dĺžkou referenčného obdobia. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                           31. máj 2010
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 7,57
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR

6 878 216,29
Aktuálna hodnota DDJ

0,031557
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 19,27%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,91%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,88%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,50%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 8,28%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,19%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 6,62%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,48%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,26%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,53%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,47%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,05%

3,01% 7,74%4,42%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Globálne akciové trhy
pod tlakom negatívneho vývoja v Eurozóne pozastavili svoj predchadzajúci rastový trend a ukončili mesiac na nezmenených úrovniach. A to i napriek pokračujúcim
problémom Grécka, ktoré otriasajú celou eurozónou a negatívne vplývajú najmä na vývoj eura voči doláru. Kríza financovania prehĺbujúcich sa deficitov verejných
financií je hlavnou témou Európy, keď najmä najviac zadĺžené krajiny, tzv. PIIGS (Portugalsko, Írsko, Itália, Grécko a Španielsko) sú zasiahnuté cez zvýšené náklady
na financovanie. Pôvodná sľúbená výpomoc Grécku vo výške 30 miliárd eur trhy neupokojila a krajiny eurozóny tak museli pristúpiť k navýšeniu sľubovaného
záchranného balíčka až na 110 miliárd eur v priebehu najbližších troch rokov. Celková durácia fondu sa časom a prílivom príspevkov znížila na úroveň okolo 6,97
roku. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                           30. apríl 2010
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 6,97
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR

6 600 801,70
Aktuálna hodnota DDJ

0,031283
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 19,73%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 14,33%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,11%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 12,74%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 10,40%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,83%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,39%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,91%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,36%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,54%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,48%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,05%

3,04% 6,44%3,34%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Globálne akciové trhy
pokračovali vo svojom predchádzajúcom rastovom trende, keď zaznamenali silný nárast o približne 6% na mesačnej báze. Na dlhopisovom trhu opäť dominovali
správy z Grécka o stave financovania deficitu verejných financií. Otázka ako riešiť grécky problém rozdeľuje členské krajiny naprieč kontinentom. Na jednej strane sú
silní zástancovia bezpodmienečnej finančnej pomoci Grécku ako je napríklad Francúzsko, ktorí hovoria, že len priama finančná injekcia od ostatných členských krajín
pomôže Grécku zachrániť sa pred bankrotom a upokojí trhy. Iný názor má napríklad Nemecko, ktoré síce tiež prisľúbilo pomoc, ale očakáva väčšie zapojenie
Medzinárodného menového fondu a takisto aktívnejšie kroky zo strany Grécka s cieľom znižovať svoje obrovské deficity. Celková durácia fondu sa časom a prílevom
príspevkov znížila na úroveň okolo 7,19 roku. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                           31. marec 2010

1 rok3 mes. 6 mes.
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 7,19
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR

6 200 300,78
Aktuálna hodnota DDJ

0,030828
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007
Obchodné meno depozitára

Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 20,91%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 15,13%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,68%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,32%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,76%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 7,24%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,27%
US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF TRUST Americké akciové investície 5,93%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,55%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,57%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,51%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,05%

1,06% 5,75%2,92%

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Globálne akciové trhy
obnovili svoj predchádzajúci rastový trend, keď zaznamenali nárast o takmer 2% na mesačnej báze. Grécko sa udržalo v popredí hlavných tém na dlhopisovom trhu aj
v priebehu mesiaca február. Finančné trhy veľmi citlivo reagovali na každú zmienku o tejto krajine z juhovýchodu Európy. Hlavnou témou februárového summitu
Európskej únie bolo práve rozhodovanie, akým spôsobom ostatné členské krajiny pomôžu Grécku nachádzajúcemu sa v zložitej situácii. Výsledok summitu veľmi
neprekvapil. Členské krajiny vyhlásili, že v prípade potreby pomôžu Grécku vyhnúť sa bankrotu, avšak žiadne konkrétne kroky neboli spomenuté, rovnako ako výška
prípadnej finančnej pomoci a spôsob realizácie. Celková durácia fondu sa prikúpením štátnych dlhopisov mierne zvýšila na úroveň okolo 7,63 roku. Menové riziko bolo
pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                           26. február 2010

1 rok3 mes. 6 mes.
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 7,63

Americké 
akciové 

investície
5,93%

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
78,76%

Peňažné 
investície

8,07%

Európske 
akciové 

investície
7,24 %

Dlhopisové 
investície
78,76%

FR,LU

US



                              

Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*

5 855 934,04 / 176 415 869,14
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 16,51%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 15,84%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 14,16%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,90%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,23%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,60%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 4,09%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,71%
US78462F1030 SPDR TRUST SERIES 1 Americké akciové investície 3,45%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,63%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,54%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,06%

* Na prepo čet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

1 rok3 mes. 6 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                           29. január 2010

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Globálne akciové trhy
korigovali predchádzajúci rastový trend, keď zaznamenali pokles o takmer 4% na mesačnej báze. Investori na dlhopisovom trhu začali nový rok v opatrnom duchu.
Napriek tomu, že bezpečným nemeckým a americkým štátnym dlhopisom sa podarilo vymazať svoje straty z decembra, ostatné štáty už také nadšené byť nemohli.
Pokračujúce špekulácie ohľadom možných finančných problémov Grécka vyplývajúce zo zhoršovania stavu verejných financií a takmer 13%-ného deficitu štátneho
rozpočtu za minulý rok priniesli medzi investorov obavy o budúcnosť tejto krajiny. Viacerí investori začínajú nahlas hovoriť o možnosti bankrotu krajiny eurozóny a
trestajú najviac zadĺžené krajiny – hlavne Portugalsko, Španielsko, Taliansko alebo Írsko. Ich spready (rozdiely v úročení medzi danou krajinou a Nemeckom) výrazne
stúpli a náklady na poistenie dlhu spomínaných krajín sú najvyššie od marca minulého roku. Celková durácia fondu sa časom mierne znížila na úroveň okolo 7,47
roku. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť na
dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na finančnom
trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na investovanie
do akcií, dlhopisov a peňažných investícií denominovaných
v EUR. Celková hodnota akciových investícií vo fonde je
takticky riadená podľa modelu Constant Proportion Portfolio 
Insurance (CPPI) s cieľom participovať na raste akciového
trhu a súčasne dosiahnuť, aby v záverečný deň
referenčného obdobia bol zostatok na osobnom účte
účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet hodnôt príspevkov
pripísaných na osobný účet účastníka počas toho istého
referenčného obdobia. Hodnota akciových investícií bude
tvoriť maximálne 80% z celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 7,47
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*

5 562 477,36 / 167 575 192,95
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

od zač.
p.a. EUR -4,04%

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR -8,54%

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 18,28%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 17,65%
SK4120004318 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,07%
DE0001142537 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,23%
DE0001142032 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,21%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,30%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 5,34%
US78462F1030 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,30%
NL0006018004 SPDR TRUST SERIES 1 Americké akciové investície 4,14%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,70%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,60%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,06%

* Na prepo čet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

1 rok6 mes.3 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                           31. december 2009

2,61%0,29%

- -

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Globálne akciové trhy
pokračovali v rastovom trende a zaznamenali nárast o približne 3,6% na mesačnej báze. V druhej polovici mesiaca presun do akcií spôsobil vlnu masívnych
výpredajov dlhopisov. Do popredia sa dostali názory, že v roku 2010 by ekonomický rast mohol byť silnejší ako sa pôvodne predpokladalo, čo by mohlo tlačiť na rast
inflácie a tým aj prinútiť centrálne banky zreštriktívniť svoju monetárnu politiku a začať so zvyšovaním sadzieb. Na túto situáciu doplatili aj slovenské dlhopisy, keď
hlavne dlhšia strana výnosovej krivky sa posunula smerom nahor. Celková durácia fondu sa nákupom dlhých štatných dlhopisov zvýšila na úroveň okolo 7,72 roku.
Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

-

4,95%

Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 7,72
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*

5 212 243,09 / 157 024 035,47
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

od zač.
p.a. EUR -3,92%

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR -7,98%

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 18,28%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 17,65%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,07%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,23%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,21%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,30%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 5,34%
US78462F1030 SPDR TRUST SERIES 1 Americké akciové investície 4,30%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,14%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,70%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,60%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,06%

* Na prepo čet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

1 rok6 mes.3 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                           30. november 2009

5,68%2,30%

- -

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Globálne akciové trhy
po miernej korekcii zaznamenali nárast o približne 3% na mesačnej báze. Ani rast akciových trhov, pozitívne ekonomické čísla a znížená averzia investorov k riziku
nedokázali zastaviť rast ceny európskych štátnych dlhopisov. Výnosy z 2-ročných nemeckých štátnych dlhopisov tak klesli na najnižšie úrovne od začiatku septembra.
Takýto vývoj je priaznivý pre dlhopisy a na trh priniesol opätovný záujem o bezpečné aktíva. Tento trend sa ešte zvýraznil na konci mesiaca, keď obavy z možného
bankrotu arabského Dubaju priniesli na trh krátkodobú paniku a investori znovu nakupovali štátne dlhopisy a predávali rizikové aktíva. Výsledkom bol posun pozdĺž
celej eurovej výnosovej krivky smerom nadol. Celková durácia fondu sa nákupom dlhých štatných dlhopisov mierne zvýšila na úroveň okolo 7,33 roku. Kreditne bol
fond výrazne podvážený. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

-
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Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 7,33
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*

4 870 788,53 / 146 737 375,48
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

od zač.
p.a. EUR -4,60%

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR -8,96%

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 19,39%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,75%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,53%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,70%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,66%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,71%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 6,18%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,38%
US78462F1030 SPDR TRUST SERIES 1 Americké akciové investície 4,18%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,74%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,64%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,07%

* Na prepo čet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

- -

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Globálne akciové trhy
napriek pozitívnemu vývoju v prvej polovici mesiaca ukončili október s približne 2% stratou. Napriek korekcii na akciových trhoch nedošlo k posilneniu dlhopisov, ale
paradoxne celá výnosová krivka sa posunula smerom nahor. Pod pokles cien dlhopisov sa podpísali aj niektoré makroekonomické čísla, pričom najsilnejším číslom
bol bezpochyby údaj o 3,5%-nom raste amerického HDP za tretí kvartál. Z európskych čísiel boli najsilnejšie údaje PM indexov výroby a služieb, ktoré v októbri vzrástli
a takisto menší ako očakávaný pokles tržieb v maloobchode. Celková durácia fondu sa časom a prílivom príspevkov mierne znížila na úroveň okolo 7,24 roku.
Kreditne bol fond výrazne podvážený. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

-

3,18%

Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

6,34%3,07%

1 rok6 mes.3 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                           30. október 2009
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia  7,24
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*

4 590 059,88 / 138 280 144,05
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

od zač.
p.a. EUR -4,70%

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR -8,80%

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 20,76%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,25%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,12%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,38%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,26%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,03%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 7,72%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,62%
US78462F1030 SPDR TRUST SERIES 1 Americké akciové investície 4,58%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,78%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,67%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,07%

* Na prepo čet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

1 rok6 mes.3 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                           30. september 2009

-1,17%4,65%

- -

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Minimálny pohyb
výnosovej krivky nemeckých štátnych dlhopisov počas septembra je jasným dôkazom pokračujúcej neistoty na trhoch. Na jednej strane stoja investori presvedčení o
definitívnom konci krízy a postupnom oživení ekonomík nakupujúci rizikové aktíva a na strane druhej, opatrnejší investori nakupujúci primárne stále bezpečné štátne
dlhopisy. Výsledkom je situácia, keď ani ďalší ziskový mesiac na akciových trhoch neznamenal výpredaj štátnych dlhopisov a nárast úrokových sadzieb. Celková
durácia fondu sa časom mierne znížila na úroveň okolo 7,76 roku. Kreditne bol fond výrazne podvážený. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej
miere zabezpečené.

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.

-

3,00%
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 7,76

Americké 
akciové 

investície
4,58%

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
79,94%

Peňažné 
investície

7,76%

Európske 
akciové 

investície
7,72 %

Dlhopisové 
investície
79,94 %

FR,LU



                              

Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*

4 284 000,61 / 129 059 802,37
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

od zač.
p.a. EUR -5,62%

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR -10,04%

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 21,58%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,91%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,84%
DE0001142032 GERMANY 0% 4/7/2027 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,09%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,93%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,40%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,92%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 3,89%
US78462F1030 SPDR TRUST SERIES 1 Americké akciové investície 3,69%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,82%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,71%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,08%

* Na prepo čet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

- -

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Ani august nepriniesol
zmenu v hlavnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky (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. Globálne akciové trhy pokračovali v predchádzajúcom rastovom trende a zaznamenali nárast o približne 4% na mesačnej báze. Na túto dovolenkovú
sezónu nezvyčajný nárast bol podporený najmä zlepšenou dynamikou zverejnených makroekonomických dát a už druhou pozitívne prekvapujúcou výsledkovou
sezónou. Celková durácia fondu sa nákupmi dlhopisov zvýšila na úroveň 8,22 roku v súlade s dĺžkou referenčného obdobia. Kreditne bol fond výrazne podvážený.
Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

-

2,37%

Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

-7,20%3,21%

1 rok6 mes.3 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                           31. august 2009
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 8,22
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*

4 017 458,46 / 121 029 953,86
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

od zač.
p.a. EUR -6,57%

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR -11,18%

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 22,20%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 14,56%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,55%
FR0000570905 FRANCE STRIP 0% 25/10/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,60%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 11,55%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 8,84%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 5,23%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,21%
US78462F1030 SPDR TRUST SERIES 1 Americké akciové investície 2,87%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,87%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,76%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,08%

* Na prepo čet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

- -

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). 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. Globálne akciové trhy sa po miernej pauze opäť rozbehli a zaznamenali ďalší silný nárast o vyše 8% na mesačnej báze. Nezvyčajný nárast bol
podporený najmä zlepšenou dynamikou zverejnených makroekonomických dát, kde hlavne trh s nehnuteľnosťami prekonával očakávania naznačujúc, že najhoršie je
už za nami. Celková durácia fondu sa nákupmi dlhopisov mierne zvýšila na úroveň 7,65 roku. Kreditne bol fond výrazne podvážený. Menové riziko bolo pre
slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

-

1,97%

Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

-7,94%0,66%

1 rok6 mes.3 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                           31. júl 2009
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 7,65
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*

3 736 755,34 / 112 573 491,37
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

od zač.
p.a. EUR -7,95%

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR -12,85%

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 23,33%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,24%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,25%
FR0000570905 FRANCE STRIP 0% 25/10/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,17%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,45%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,49%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 5,17%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,61%
US78462F1030 SPDR TRUST SERIES 1 Americké akciové investície 2,96%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,93%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,80%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,09%

* Na prepo čet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

1 rok6 mes.3 mes.

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                           30. jún 2009

-10,07%-1,58%

- -

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). 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. Globálne akciové trhy v porovnaní z predchádzajúcimi obdobiami zvoľnili tempo a ukončili uplynulý mesiac na nezmenených
úrovniach. Napriek tomu vďaka sérií dvoch silných mesiacov akcie zaznamenali najsilnejší kvartálny nárast od roku 1999. Celková durácia fondu sa časom znížila na
úroveň 7,23 roku. Kreditne bol fond výrazne podvážený. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

-
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 7,23
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*

3 543 833,91 / 106 761 540,37
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

od zač.
p.a. EUR -8,34%

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR -12,85%

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 25,27%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,68%
FR0000570905 FRANCE STRIP 0% 25/10/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,51%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,46%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,03%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,67%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 3,81%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 1,11%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,97%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,85%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,09%
- Peňažné investície Peňažné investície 13,56%

* Na prepo čet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

1 rok6 mes.3 mes.
- -

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Dopyt po bezpečných
štátnych dlhopisoch stále klesá, pričom naopak ich ponuka stúpa. Vlády v eurozóne bojujú s obrovskými deficitmi štátnych rozpočtov, ktoré dokážu pokryť len ešte
väčším zadlžovaním. Nové emisie prichádzajú na trh, ktorý je už presýtený, čo má za následok postupný rast úrokových sadzieb na dlhej strane úrokovej krivky.
Hlavným ťahúňom akciových trhov bol opäť finančný sektor pod vplyvom zverejňovania lepších ako očakávaných výsledkov, keď negatívne predpoklady mnohých
analytikov sa nenaplnili. Rovnako makroekonomické správy zverejnené počas mesiaca naznačovali určitú stabilizáciu predchádzajúceho klesajúceho trendu.
Prekvapili najmä správy týkajúce sa spotreby domácností, hlavný hnací motor americkej ekonomiky, naznačujúc, že hospodárstvo sa vymanilo z najhoršieho. Celková
durácia fondu sa časom znížila na úroveň 7,58 roku. Kreditne bol fond výrazne podvážený. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere
zabezpečené.

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.

-

0,09%

Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                           31. máj 2009
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 7,58
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*

3 364 326,42 / 101 353 697,61
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

3 mes. 6 mes. 1 rok od za č.
p.a. EUR -8,04%

Zabezpečenie menového rizika celkovo EUR -11,76%

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 27,67%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 14,72%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,70%
FR0000570905 FRANCE STRIP 0% 25/10/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,57%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,56%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,11%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,28%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 1,79%
LU0274211217 DB X-TRACKERS DJ EURO STX 50 Európske akciové investície 0,50%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,09%
LU0274211217 DB X-TRACKERS DJ EURO STX 50 Európske akciové investície 0,50%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,09%
- Peňažné investície Vklady a hotovosť 4,02%

* Na prepo čet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

-13,54%1,30%

REPORT                
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- -

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Akciová eufória
vyhnala investorov z bezpečnejších vôd štátnych dlhopisových trhov, čo malo za následok nárast výnosov pozdĺž celej výnosovej krivky. Ďalším negatívnym faktorom
pre dlhopisy bola absencia nákupu štátnych dlhopisov ako jedného zo spôsobov dodávania likvidity do systému vo vyjadrení americkej centrálnej banky po
pravidelnom zasadnutí. Hlavným ťahúňom akciových trhov bol opäť finančný sektor pod vplyvom zverejňovania lepších ako očakávaných výsledkov, keď negatívne
predpoklady mnohých analytikov sa nenaplnili. Rovnako makroekonomické správy zverejnené počas mesiaca naznačovali určitú stabilizáciu predchádzajúceho
klesajúceho trendu. Prekvapili najmä správy týkajúce sa spotreby domácností, hlavný hnací motor americkej ekonomiky, naznačujúc, že hospodárstvo sa vymanilo z
najhoršieho. Celková durácia fondu bola počas sledovaného obdobia zvýšená na úroveň 8,25 roku v súlade s dĺžkou refenčného obdobia zaistenia. Kreditne bol fond
výrazne podvážený. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

-

3,07%

Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 8,25
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*

3 091 198,00 / 93 125 430,95
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

3 mes. 6 mes. 1 rok od za č.
p.a. SKK -8,26%

Zabezpečenie menového rizika celkovo SKK -11,45%

zabezpečované meny (100%):
USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 17,02%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 15,94%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 15,08%
FR0000570905 FRANCE STRIP 0% 25/10/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 14,75%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 12,18%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 6,61%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 4,68%
FR0007054358 LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 Európske akciové investície 2,30%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 1,13%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,98%
LU0274211217 DB X-TRACKERS DJ EURO STX 50 Európske akciové investície 0,48%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,10%
- Peňažné investície Vklady a hotovosť 8,75%

* Na prepo čet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

- -

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Zaistený príspevkový d.d.f. DDS TB
Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov a akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov). Pozitívnejšie
ekonomické čísla z USA a eurozóny a presvedčenie, že dno poklesov trhov je na dosah, spôsobili nový nával dôvery voči rizikovejším aktívam. Optimistickejší
investori začali predávať bezpečné vládne dlhopisy a vo výraznejšej miere sa začali vracať naspäť k akciám a komoditám. Výsledkom bola stagnácia výnosov pozdĺž
celej výnosovej krivky, pričom výnosy na veľmi krátkej strane slovenskej krivky dokonca mierne stúpli. Nákupnú náladu na trhu s eurovými dlhopismi utlmili aj
vyjadrenia Európskej centrálnej banky, ktorá naznačila, že neočakáva úrokové sadzby výrazne pod úrovňou 1% a navyše zatiaľ nepristúpila ani k takému kroku ako
americká FED, ktorá začala priamo skupovať dlhopisy na trhu. Celková durácia fondu bola počas sledovaného obdobia pod vplyvom prichádzajúcich príspevkov
znížená na úroveň okolo 7,7 roku. Kreditne bol fond výrazne podvážený. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

-

-4,05%

Alokácia pod ľa regiónov
s uvedením krajín sídla emitentov

REPORT                

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017                          31. marec 2009
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 7,70
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Základné údaje Výkonnos ť
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*

2 760 506,00 / 83 163 003,76
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investi čná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

3 mes. 6 mes. 1 rok od za č.
p.a. SKK -9,30%

Zabezpečenie menového rizika celkovo SKK -12,12%

zabezpečované meny (100%):
EUR, USD 

nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 19,07%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 16,61%
FR0000570905 FRANCE STRIP 0% 25/10/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 16,29%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 13,49%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 9,53%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,29%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,26%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 1,26%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 1,09%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,11%
- Peňažné investície Vklady a hotovosť 10,00%

* Na prepo čet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

- -

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti pod ľa doby splatnosti

Zaistený príspevkový d.d.f. DDS TB

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov a termínovaných vkladov. Pokračujúci presun likvidity z rizikových aktív do krátkych štátnych dlhopisov pod
vplyvom padajúcich akciových trhov hnal naďalej úrokové sadzby na krátkej strane smerom nadol. 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. Tento
trend už nebol taký jednoznačný u dlhých štátnych dlhopisov, kde svoju rolu zohrala veľká ponuka štátnych dlhopisov na trhu, ktorými jednotlivé štáty financujú svoje
stále sa prehlbujúce rozpočtové deficity. Celková durácia fondu bola počas sledovaného obdobia pod vplyvom prichádzajúcich príspevkov znížená na úroveň 7,97
roka. Kreditne bol fond výrazne podvážený. Menové riziko bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

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.

-

-8,68%

Alokácia pod ľa regiónov
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť
na dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na
finančnom trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných investícií
denominovaných v EUR. Celková hodnota akciových
investícií vo fonde je takticky riadená podľa modelu
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom
participovať na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol zostatok
na osobnom účte účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet
hodnôt príspevkov pripísaných na osobný účet účastníka
počas toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80% z
celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 7,97

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
100%



  
Základné údaje Výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*

2 543 333,60 / 76 620 467,95
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007

Obchodné meno depozitára
Československá obchodná banka, a.s.

Investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

3 mes. 6 mes. 1 rok od zač.
p.a. SKK -12,90%

Zabezpečenie menového rizika celkovo SKK -12,89%
zabezpečované meny (100%):

EUR, USD
nezabezpečované meny (0%): 

Komentár manažéra fondu

investície (top 15)
ISIN názov trieda aktív podiel
SK4120004987 SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR Slovenské a európske dlhopisy 20,80%
DE0001142537 GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 17,65%
FR0000570905 FRANCE STRIP 0% 25/10/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 17,36%
SK4120005372 SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 14,66%
NL0000103240 HOLLAND STRIP 0% 15/1/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 10,15%
NL0006018004 HOLLAND STRIP 0% 15/7/2017 EUR Slovenské a európske dlhopisy 7,76%
SK4120004318 SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 EUR Slovenské a európske dlhopisy 5,63%
SK4120004227 SLOVAKIA (202) 4.9% 11/2/2014 EUR Slovenské a európske dlhopisy 1,41%
SK4120004565 SLOVAKIA (205) 0% 4/5/2012 EUR Slovenské a európske dlhopisy 1,16%
SK4120005885 SLOVAKIA (209) 0% 1/4/2011 EUR Slovenské a európske dlhopisy 0,12%
- HOTOVOSŤ Vklady a hotovosť 3,29%

* Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

-13,38%1,75%
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- -

Alokácia aktív fondu
s rozdelením dlhopisovej časti podľa doby splatnosti

Zaistený príspevkový d.d.f. DDS TB

Portfólio fondu bolo investované do štátnych dlhopisov a termínovaných vkladov. Veľmi slabý január na akciových trhoch tentoraz až tak výrazne nepomohol
výkonnosti dlhopisov s dlhšou splatnosťou, ktoré tvoria dominantnú časť portfólia, napriek tomu, že krátka strana dlhopisovej krivky naďalej výrazne klesala pod
vplyvom politiky Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá pokračuje v znižovaní hlavných úrokových sadzieb. Tie sa v januári znížili z 2,5% na 2% a niektoré analýzy
hovoria, že tento rok by sa hlavné sadzby v eurozóne mohli dostať až na úroveň 0,5%. Dlhá strana dlhopisovej krivky naopak pod vplyvom nových emisií štátnych
dlhopisov v eurozóne mierne stúpla, čo malo za následok pokles cien dlhopisov s dlhšou splatnosťou. Celková durácia fondu bola počas sledovaného obdobia v
súlade s investičným horizontom mierne zvýšená na úroveň 8,65 roku. Kreditne bol fond výrazne podvážený. Menové riziko bolo pre slovenského investora
zabezpečené.

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.
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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.

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú dlhodobo sporiť na
dôchodok, ale obávajú sa neistého vývoja na finančnom
trhu a chcú byť pred ním zaistení.
Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na investovanie
do akcií, dlhopisov a peňažných investícií denominovaných
v EUR. Celková hodnota akciových investícií vo fonde je
takticky riadená podľa modelu Constant Proportion Portfolio 
Insurance (CPPI) s cieľom participovať na raste akciového
trhu a súčasne dosiahnuť, aby v záverečný deň
referenčného obdobia bol zostatok na osobnom účte
účastníka rovný alebo vyšší, ako súčet hodnôt príspevkov
pripísaných na osobný účet účastníka počas toho istého
referenčného obdobia. Hodnota akciových investícií bude
tvoriť maximálne 80% z celkovej hodnoty majetku vo fonde.

Modifikovaná durácia portfólia 8,65

Iné
investície

0,00%

Slovenské a 
európske 
dlhopisy
100%



  
základné údaje výkonnosť
Čistá hodnota majetku EUR / SKK*

2 423 787,96 / 73 019 036,00
Deň vytvorenia fondu

13.11.2007

investičná stratégia

Historické zhodnotenie za uvedené obdobie

p.a. SKK
celkovo SKK

komentár manažéra fondu

alokácia aktív fondu alokácia podľa regiónov

investície (top 5)
názov trieda aktív podiel
SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 SKK Slovenské a európske dlhopisy 22,14%
GERMANY STRIP 0% 4/1/2020 EUR Slovenské a európske dlhopisy 19,25%
FRANCE STRIP 0% 25/10/2018 EUR Slovenské a európske dlhopisy 18,92%
SLOVAKIA (208) 4.2% 4/4/2017 SKK Slovenské a európske dlhopisy 15,39%
SLOVAKIA (204) 5.3% 12/5/2019 SKK Slovenské a európske dlhopisy 6,03%

* Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK.

DDS TB - ZAISTENÝ PRÍSPEVKOVÝ d.d.f. 2017

Zaistený d.d.f. DDS TB
Portfólio fondu bolo investované do akciových ETF (fondov prijatých na burzu cenných papierov), podielových fondov, štátnych dlhopisov a
termínovaných vkladov. Počas kvartálu došlo postupne k úplnému vypredaniu celej akciovej časti fondu, keď klesajúce akciové trhy zvyšovali
zaisťovací multiplikátor a bolo potrebné predávať rizikové aktíva. Z hľadiska výkonnosti majú svetové akciové trhy za sebou ďalší výrazne negatívny
kvartál, keď poklesli o približne 22%. V snahe obmedziť dopad súčasnej finančnej krízy na hospodársky rast vlády a centrálne banky viacerých
Európskych štátov pristúpili k niekoľkým opatreniam, od znižovania úrokových sadzieb a priamych pôžičiek až po kapitálové vstupy do bankového
sektoru sužovaného nedostatkom likvidity. Miera celkovej finančnej pomoci je významná a v prípade pozitívneho dopadu by mohlo dôjsť k
ekonomickému oživeniu v druhej polovici 2008. Potom čo fond dosiahol dostatočnú veľkosť na aktívne riadenie dlhopisovej časti bola durácia fondu
v súlade s investičným horizontom zvýšená na úroveň 7,9 roku. Kreditne bol fond výrazne podvážený. Menové riziko súvisiace s akciovou časťou
portfólia bolo pre slovenského investora v prevažnej miere zabezpečené.

REPORT                
            31. december 2008

Fond je určený sporiteľom, ktorí si chcú
dlhodobo sporiť na dôchodok, ale obávajú
sa neistého vývoja na finančnom trhu a
chcú byť pred ním zaistení.

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.
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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.

Stratégia fondu je zameraná predovšetkým na
investovanie do akcií, dlhopisov a peňažných
investícií denominovaných v SKK. Celková
hodnota akciových investícií vo fonde je takticky
riadená podľa modelu Constant Proportion
Portfolio Insurance (CPPI) s cieľom participovať
na raste akciového trhu a súčasne dosiahnuť,
aby v záverečný deň referenčného obdobia bol
zostatok na osobnom účte účastníka rovný
alebo vyšší, ako súčet hodnôt príspevkov
pripísaných na osobný účet účastníka počas
toho istého referenčného obdobia. Hodnota
akciových investícií bude tvoriť maximálne 80%
z celkovej hodnoty majetku vo fonde.
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