
Ukazovateľ rizík a výnosov

Akciové investície (podiel regiónov)

 - -

Modifikovaná durácia portfólia

Nezabezpečené meny

Aktuálna hodnota DDJ 0,031247 €                   

Charakteristika fondu

Najvýznamnejšie investície

ročne (p.a.)  - - -
za dané obdobie - - - - -5,9%

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 2 182 439 €                  

od zač.

Dátum vytvorenia fondu

Komentár portfólio manažéra fondu
6-mesačný Euribor klesol ďalej do mínusu (-0,09%). Za vklady do 1 roka tak viaceré
inštitúcie musia dokonca platiť. Výnos slovenských, resp. nemeckých 10-ročných
dlhopisov klesol na niekoľkomesačné minimum. Dlhopisy prispeli k výkonnosti fondu
pozitívne. Akciové trhy vstúpili do nového roka výrazne negatívne. Hlavné akciové regióny
stratili od -5 % do -8 % a napr. čínsky až -23 %. Straty súvisiace aj s obavami o vývoj čínskej
ekonomiky stlmil pozitívny posledný týždeň a uvoľnenie monetárnej politiky Japonska.

Výkonnosť 6 mes. 1 rok 3 roky 5 rokov

Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)
Zloženie fondu podľa typu aktív

3,52

Depozitár

Názov ISIN Podiel Názov ISIN Podiel

TAM - DynamicAlpha Fund SK3110000294 48,9%

TAM - Strategic fond SK3110000104 48,8%

ČSOB, a.s. 

11,5% 
3,1% 

51,8% 

4,8% 

28,8% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Európa Severná 
 Amerika 

Ostatné regióny Rozvíjajúce  
sa krajiny 

61% 35% 3% 0% 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 12% 

7% 

81% 

1,60% 

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., Comfort life 
2050 príspevkový d.d.f. 

29. január 2016 

-4,4% -1,5% 

2015 2016 2017 2018 2019 

Poznámka: 2015 - výkonnosť od 6.8.2015; 2016 - výkonnosť do 29.01.2016. 

6. august 2015 

 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Comfort lifeTB Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov narodených v roku 
1983 a neskôr.  
Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, 
aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo 
fonde bol od 1.1.2045 nízky. 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2050.html#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/comfort-life
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

Akciové investície (podiel regiónov)

 - -

Modifikovaná durácia portfólia

Nezabezpečené meny

Aktuálna hodnota DDJ 0,032368 €                   

Charakteristika fondu

Najvýznamnejšie investície

ročne (p.a.)  - - -
za dané obdobie -0,1% - - - -2,5%

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 2 645 048 €                  

od zač.

Dátum vytvorenia fondu

Komentár portfólio manažéra fondu
Výnosy 10-ročných nemeckých (0,11 % p.a.) a slovenských (0,34 % p.a.) vládnych
dlhopisov sú blízko historických miním. Z tradičných dlhopisových investícií tak možno
očakávať iba nepatrné výnosy. Akciové indexy prežili turbulentný mesiac zakončený
miernymi mínusmi. Investori spochybňujú ako dlho ešte centrálne banky dokážu
podporovať ekonomiky. Vo februári prispeli pozitívne k výkonnosti fondu ako aktívne
stratégie, ktoré výrazne stlmili akciové turbulencie, tak aj strategické navýšenie akciovej
expozície v polovici mesiaca. 

Výkonnosť 6 mes. 1 rok 3 roky 5 rokov

Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)
Zloženie fondu podľa typu aktív

1,71

Depozitár

Názov ISIN Podiel Názov ISIN Podiel

TAM - Strategic fond SK3110000104 33,7%

TAM - DynamicAlpha Fund SK3110000294 33,2%

DBX MSCI WORLD INDEX FUND LU0274208692 8,7%

ISHARES MSCI WORLD UCITS FUND IE00B0M62Q58 8,7%

ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT FUND IE00B4L5Y983 8,7%

LYXOR MSCI EMERGING MARKETS FUND FR0010429068 1,8%

ISHARES MSCI EMERGING MARKET FUND IE00B0M63177 1,8%

ČSOB, a.s. 

37,7% 

3,3% 

26,3% 
31,1% 

1,6% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Európa Severná 
 Amerika 

Ostatné regióny Rozvíjajúce  
sa krajiny 

44% 7% 2% 47% 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 15% 

9% 

75% 

30,80% 

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., Comfort life 
2050 príspevkový d.d.f. 

29. február 2016 

-4,4% 2,0% 

2015 2016 2017 2018 2019 

Poznámka: 2015 - výkonnosť od 6.8.2015; 2016 - výkonnosť do 29.02.2016. 

6. august 2015 

 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Comfort lifeTB Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov narodených v roku 
1983 a neskôr.  
Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, 
aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo 
fonde bol od 1.1.2045 nízky. 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2050.html#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/comfort-life
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

Akciové investície (podiel regiónov)

 - -

Modifikovaná durácia portfólia

Nezabezpečené meny

LYXOR MSCI EMERGING MARKETS FUND FR0010429068 2,0%

ISHARES MSCI EMERGING MARKET FUND IE00B0M63177 1,8%

DBX MSCI WORLD INDEX FUND LU0274208692 7,8%

ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT FUND IE00B4L5Y983 7,8%

TAM - DynamicAlpha Fund SK3110000294 33,7%

ISHARES MSCI WORLD UCITS FUND IE00B0M62Q58 10,4%

Názov ISIN Podiel Názov ISIN Podiel

TAM - Strategic fond SK3110000104 34,3%

Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)
Zloženie fondu podľa typu aktív

1,29

Depozitár

od zač.

Dátum vytvorenia fondu

Komentár portfólio manažéra fondu
Hlavná ročná úroková sadzba v Európe (tzv. Euribor) zostala v blízkosti 0 %. Výnosy 10-
ročných nemeckých (0,15 % p.a.) a slovenských (0,36 % p.a.) vládnych dlhopisov sú tiež
blízko historických miním. Z peňažno-dlhopisových investícií tak stále možno očakávať
nízke výnosy. Akciové indexy sa v marci výrazne posilnili. Poháňané sú však skôr vierou
investorov v pokračujúcu podporu centrálnych bánk ako informáciami o ziskoch firiem či
nízkym ocenením akcií. V marci opäť prispeli pozitívne k výkonnosti fondu ako aktívne
akciové a multi asset stratégie, tak aj pasívna akciová časť.

Výkonnosť 6 mes. 1 rok 3 roky 5 rokov

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 2 963 944 €                  

Aktuálna hodnota DDJ 0,032751 €                   

Charakteristika fondu

Najvýznamnejšie investície

ročne (p.a.)  - - -
za dané obdobie 1,7% - - - -1,3%

ČSOB, a.s. 

42,3% 

6,3% 

20,8% 
30,7% 

0,0% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Európa Severná 
 Amerika 

Ostatné regióny Rozvíjajúce  
sa krajiny 

29% 34% 1% 36% 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 22% 

11% 

67% 

31,03% 

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., Comfort life 
2050 príspevkový d.d.f. 

31. marec 2016 

-4,4% 3,2% 

2015 2016 2017 2018 2019 

Poznámka: 2015 - výkonnosť od 6.8.2015; 2016 - výkonnosť do 31.03.2016. 

6. august 2015 

 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Comfort lifeTB Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov narodených v roku 
1983 a neskôr.  
Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, 
aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo 
fonde bol od 1.1.2045 nízky. 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2050.html#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/comfort-life
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

Akciové investície (podiel regiónov)

 - -

Modifikovaná durácia portfólia

Nezabezpečené meny

FUT. MINI MSCI EAFE IDX MFSM6_Index 4,4%

FUT. STOXX EUROPE 600 SXOM6_Index 7,2%

FUT. MINI MSCI EMERGING MKT MESM6_Index 4,5%

TAM - DynamicAlpha Fund SK3110000294 32,9%

FUT. S&P500 EMINI ESM6_Index 13,7%

Názov Identifikátor Podiel Názov Identifikátor Podiel

TAM - Strategic fond SK3110000104 33,1%

Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)
Zloženie fondu podľa typu aktív

1,14

Depozitár

od zač.

Dátum vytvorenia fondu

Komentár portfólio manažéra fondu
Hlavná ročná úroková sadzba v Európe (Euribor) zostala pod 0 %. Výnosy 10-ročných
nemeckých (0,27 % p.a.) a slovenských (0,48 % p.a.) vládnych dlhopisov mierne vzrástli. Z
peňažno-dlhopisových investícií tak stále možno očakávať nízke výnosy. Centrálne banky
naďalej hrali prím. Kým európska je odhodlaná udržať nízke sadzby dlhé obdobie, tá
americká avizuje na tento rok dve zvyšovania sadzieb po 0,25 %. Akciové indexy sa v
apríli mierne posilnili, no vládne dlhopisy klesli. V apríli prispeli pozitívne k výkonnosti
fondu aktívne akciové stratégie a pasívna akciová časť.

Výkonnosť 6 mes. 1 rok 3 roky 5 rokov

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 3 275 423 €                  

Aktuálna hodnota DDJ 0,032940 €                   

Charakteristika fondu

Najvýznamnejšie investície

ročne (p.a.)  - - -
za dané obdobie 1,6% - - - -0,8%

ČSOB, a.s. 

44,8% 

6,1% 

19,2% 

0,5% 

29,3% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Európa Severná 
 Amerika 

Ostatné regióny Rozvíjajúce  
sa krajiny 

39% 41% 5% 15% 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 23% 

13% 

64% 

0,41% 

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., Comfort life 
2050 príspevkový d.d.f. 

29. apríl 2016 

-4,4% 3,8% 

2015 2016 2017 2018 2019 

Poznámka: 2015 - výkonnosť od 6.8.2015; 2016 - výkonnosť do 29.04.2016. 

6. august 2015 

 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Comfort lifeTB Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov narodených v roku 
1983 a neskôr.  
Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, 
aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo 
fonde bol od 1.1.2045 nízky. 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2050.html#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/comfort-life
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

Akciové investície (podiel regiónov)

 - -

Modifikovaná durácia portfólia

Nezabezpečené meny

SK3110000104

SK3110000294

ECM6_Curncy

ESM6_Index

MESM6_Index

US9220428661

US9220428745

SXOM6_Index

Aktuálna hodnota DDJ 0,032932 €                   

Charakteristika fondu

Najvýznamnejšie investície

ročne (p.a.)  - - -
za dané obdobie 1,9% - - - -0,8%

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 3 593 815 €                  

od zač.

Dátum vytvorenia fondu

Komentár portfólio manažéra fondu
Hlavná ročná úroková sadzba v Európe (Euribor) zostala pod 0 %. Výnosy 10-ročných
nemeckých (0,14 % p.a.) a slovenských (0,85 % p.a.) vládnych dlhopisov mierne klesli. Z
peňažno-dlhopisových investícií tak stále možno očakávať minimálne výnosy. Zápisnica zo
zasadnutia americkej centrálnej banky ukázala väčšiu náchylnosť banky zvýšiť sadzby ako
investori očakávali. Výrazne sa tak posilnil dolár a mierne vzrástli akcie USA a Európy. Na
druhej strane sa nedarilo ostatným akciovým regiónom a prepadlo sa zlato. V máji
prispela väčšina stratégii k výkonnosti fondu neutrálne.

Výkonnosť 6 mes. 1 rok 3 roky 5 rokov

Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)
Zloženie fondu podľa typu aktív

1,53

Depozitár

2,0%

Názov Identifikátor Podiel Názov Identifikátor Podiel

TAM - Strategic fond 32,1% JPY VANGUARD PACIFIC FUND US9220428661

TAM - DynamicAlpha Fund 31,8%

FUT. EUR/USD 13,9%

FUT. S&P500 EMINI 13,1%

FUT. MINI MSCI EMERGING MKT 4,0%

VANGUARD PACIFIC FUND 3,9%

VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND 3,8%

FUT. STOXX EUROPE 600 3,4%

ČSOB, a.s. 

44,2% 

7,5% 

24,7% 

1,0% 

22,6% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Európa Severná 
 Amerika 

Ostatné regióny Rozvíjajúce  
sa krajiny 

34% 41% 12% 13% 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 18% 

13% 

70% 

-0,76% 

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., Comfort life 
2050 príspevkový d.d.f. 

31. máj 2016 

-4,4% 3,8% 

2015 2016 2017 2018 2019 

Poznámka: 2015 - výkonnosť od 6.8.2015; 2016 - výkonnosť do 31.05.2016. 

6. august 2015 

 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Comfort lifeTB Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov narodených v roku 
1983 a neskôr.  
Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, 
aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo 
fonde bol od 1.1.2045 nízky. 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2050.html#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/comfort-life
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

Akciové investície (podiel regiónov)

 - -

Modifikovaná durácia portfólia

Nezabezpečené meny

ECU6_Curncy

ESU6_Index

US92203J4076

TYU6_Comdty

SK3110000179

SK3110000260

SK3110000567

MESU6_IndexFUT. MINI MSCI EMERGING MKT 7,7%

3,3%

TAM - NewMarkets 10,1% VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND US9220428745 3,9%

TAM - Dynamický dlhopisový fond 10,0% POWERSHARES DB COMMODITY FUND US73935S1050

4,0%

FUT. 10YR US NOTE (CBT) 12,3% SPDR GOLD TRUST FUND US78463V1070 4,4%

TAM - Americký akciový fond 12,0% TAM - Komoditný fond SK3110000443

4,8%

FUT. S&P500 EMINI 16,9% VANGUARD PACIFIC FUND US9220428661 5,2%

VANGUARD TOTAL INTL BOND FUND 12,7% VANGUARD REIT FUND US9229085538

5,9%

Názov Identifikátor Podiel Názov Identifikátor Podiel

FUT. EUR/USD 54,5% FUT. STOXX EUROPE 600 SXOU6_Index

Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)
Zloženie fondu podľa typu aktív

1,48

Depozitár

od zač.

Dátum vytvorenia fondu

Komentár portfólio manažéra fondu
Kľúčovou udalosťou mesiaca bolo referendum o vystúpení Británie z Európskej únie. Po
ňom sa silno prepadli akciové indexy po celom svete, libra aj euro a naopak sa posilnili
zlato, japonský jen a vládne dlhopisy. Hlavná ročná úroková sadzba v Európe (Euribor)
klesla na nové minimum -0,05 %. Výnosy 10-ročných nemeckých (-0,13 % p.a.) vládnych
dlhopisov sa preklopili do mínusu na nové historické minimum. Nemecku teda investori
platia za to, že mu môžu požičať. Pozitívne prispeli k výkonnosti fondu najmä stratégie
investujúce do dlhopisov a v menšej miere aj akciové stratégie.

Výkonnosť 6 mes. 1 rok 3 roky 5 rokov

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 3 908 092 €                  

Aktuálna hodnota DDJ 0,033000 €                   

Charakteristika fondu

Najvýznamnejšie investície

ročne (p.a.)  - - -
za dané obdobie 4,0% - - - -0,6%

ČSOB, a.s. 

48,1% 

13,4% 

37,3% 

1,2% 0,0% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Európa Severná 
 Amerika 

Ostatné regióny Rozvíjajúce  
sa krajiny 

24% 48% 9% 19% 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 26% 

18% 

56% 

1,32% 

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., Comfort life 
2050 príspevkový d.d.f. 

30. jún 2016 

-4,4% 4,0% 

2015 2016 2017 2018 2019 

Poznámka: 2015 - výkonnosť od 6.8.2015; 2016 - výkonnosť do 30.06.2016. 

6. august 2015 

 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Comfort lifeTB Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov narodených v roku 
1983 a neskôr.  
Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, 
aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo 
fonde bol od 1.1.2045 nízky. 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2050.html#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/comfort-life
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

Akciové investície (podiel regiónov)

 - -

Modifikovaná durácia portfólia

Nezabezpečené meny

ESU6_Index

US92203J4076

SK3110000179

TYU6_Comdty

MESU6_Index

SK3110000260

SK3110000567TAM - Dynamický dlhopisový fond 9,0%

3,6%

Termínovaný vklad 05/08/2016 10,4% VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND US9220428745 3,6%

TAM - NewMarkets 9,3% TAM - Komoditný fond SK3110000443

4,1%

FUT. 10YR US NOTE (CBT) 11,0% SPDR GOLD TRUST FUND US78463V1070 4,8%

FUT. MINI MSCI EMERGING MKT 10,9% Termínovaný vklad 01/08/2016

6,1%

VANGUARD TOTAL INTL BOND FUND 13,4% VANGUARD REIT FUND US9229085538 6,1%

TAM - Americký akciový fond 11,4% VANGUARD PACIFIC FUND US9220428661

7,4%

Názov Identifikátor Podiel Názov Identifikátor Podiel

FUT. S&P500 EMINI 20,1% FUT. STOXX EUROPE 600 SXOU6_Index

Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)
Zloženie fondu podľa typu aktív

2,21

Depozitár

od zač.

Dátum vytvorenia fondu

Komentár portfólio manažéra fondu
Po Brexite sa rizikové aktíva rýchlo otriasli, začali rásť a ignorovať takmer akékoľvek
negatívne správy. To je na jednej strane povzbudzujúce, na druhej to vyvoláva opatrnosť.
Americké akcie dosiahli na nové maximá, no ostatné regióny sú od maxím stále v
dvojciferných mínusoch. Od hlavných centrálnych bánk investori naďalej očakávajú
uvoľnenú menovú politiku a ostro sledujú každý ich krok. Pozitívne prispeli k výkonnosti
fondu dlhodobé akciové investície, taktické akciové stratégie i zmiešané, tzv. multi asset
stratégie.

Výkonnosť 6 mes. 1 rok 3 roky 5 rokov

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 4 346 950 €                  

Aktuálna hodnota DDJ 0,033878 €                   

Charakteristika fondu

Najvýznamnejšie investície

ročne (p.a.)  - - -
za dané obdobie 8,4% - - - 2,1%

ČSOB, a.s. 

53,9% 

12,6% 

32,5% 

1,0% 0,0% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Európa Severná 
 Amerika 

Ostatné regióny Rozvíjajúce  
sa krajiny 

22% 47% 9% 21% 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 32% 

14% 

54% 

1,10% 

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., Comfort life 
2050 príspevkový d.d.f. 

29. júl 2016 

-4,4% 6,7% -2,7% 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poznámka: 2015 - výkonnosť od 6.8.2015; 2016 - výkonnosť do 29.07.2016. 

6. august 2015 

 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Comfort lifeTB Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov narodených v roku 
1983 a neskôr.  
Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, 
aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo 
fonde bol od 1.1.2045 nízky. 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2050.html#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/comfort-life
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

Akciové investície (podiel regiónov)

 - -

Modifikovaná durácia portfólia

Nezabezpečené meny

ESU6_Index

US92203J4076

SK3110000179

SXOU6_Index

SK3110000260

MESU6_Index

SK3110000567TAM - Dynamický dlhopisový fond 8,4%

3,3%

TAM - NewMarkets 8,6% VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND US9220428745 3,3%

FUT. MINI MSCI EMERGING MKT 8,5% TAM - Komoditný fond SK3110000443

3,5%

TAM - Americký akciový fond 10,5% SPDR GOLD TRUST FUND US78463V1070 4,8%

FUT. STOXX EUROPE 600 8,8% JPY VANGUARD PACIFIC FUND US9220428661

5,1%

Termínovaný vklad 02/09/2016 17,1% VANGUARD PACIFIC FUND US9220428661 7,0%

VANGUARD TOTAL INTL BOND FUND 15,0% VANGUARD REIT FUND US9229085538

7,5%

Názov Identifikátor Podiel Názov Identifikátor Podiel

FUT. S&P500 EMINI 20,7% FUT. 10YR US NOTE (CBT) TYZ6_Comdty

Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)
Zloženie fondu podľa typu aktív

1,95

Depozitár

od zač.

Dátum vytvorenia fondu

Komentár portfólio manažéra fondu
Výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov Nemecka (-0,06 % p.a.) aj Slovenska (0,27 %) sú
bezprecedentne nízke. V auguste nenastali výrazné zmeny na akciových ani dlhopisových
trhoch. Britská centrálna banka rázne rozšírila uvoľňovanie menovej politiky. Na
rozhodnutie amerického FED-u bude upierať zrak celý svet v septembri. Na ťažko
predvídateľných a nejasných trendoch aktív v auguste stratégie fondu neprofitovali. Zo
spomínaných dôvodov bolo čiastočne znižované akciové riziko. Už dlhší čas je ponížené
dlhopisové riziko, najmä pre spomínané nízke očakávané výnosy dlhopisových trhov.

Výkonnosť 6 mes. 1 rok 3 roky 5 rokov

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 4 691 124 €                  

Aktuálna hodnota DDJ 0,033658 €                   

Charakteristika fondu

Najvýznamnejšie investície

ročne (p.a.)  - - -
za dané obdobie 4,0% 3,9% - - 1,4%

ČSOB, a.s. 

56,4% 

12,1% 

30,9% 

0,6% 0,0% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Európa Severná 
 Amerika 

Ostatné regióny Rozvíjajúce  
sa krajiny 

24% 48% 11% 17% 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 39% 

15% 

46% 

-0,64% 

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., Comfort life 
2050 príspevkový d.d.f. 

31. august 2016 

-4,4% 6,1% 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poznámka: 2015 - výkonnosť od 6.8.2015; 2016 - výkonnosť do 31.08.2016. 

6. august 2015 

 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Comfort lifeTB Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov narodených v roku 
1983 a neskôr.  
Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, 
aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo 
fonde bol od 1.1.2045 nízky. 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2050.html#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/comfort-life
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

Akciové investície (podiel regiónov)

 - -

Modifikovaná durácia portfólia

Nezabezpečené meny

ESZ6_Index

US92203J4076

SK3110000567

SK3110000179

US9220428661

TYZ6_Comdty

MESZ6_IndexFUT. MINI MSCI EMERGING MKT 8,8%

3,6%

VANGUARD PACIFIC FUND 9,3% VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND US9220428745 3,7%

FUT. 10YR US NOTE (CBT) 9,2% VANGUARD REIT FUND US9229085538

4,0%

TAM - Dynamický dlhopisový fond 9,8% JPY VANGUARD PACIFIC FUND US9220428661 4,6%

TAM - Americký akciový fond 9,6% TAM - Komoditný fond SK3110000443

4,6%

FUT. S&P500 EMINI 17,1% FUT. STOXX EUROPE 600 SXOZ6_Index 6,8%

VANGUARD TOTAL INTL BOND FUND 12,7% SPDR GOLD TRUST FUND US78463V1070

8,0%

Názov Identifikátor Podiel Názov Identifikátor Podiel

Termínovaný vklad 07/10/2016 18,8% TAM - NewMarkets SK3110000260

Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)
Zloženie fondu podľa typu aktív

1,98

Depozitár

od zač.

Dátum vytvorenia fondu

Komentár portfólio manažéra fondu
Výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov Nemecka (-0,12 % p.a.) a Slovenska (0,27 % p.a.)
sa držia historicky nízko. Výnosový potenciál aktív s nízkym rizikom je teda takmer nulový.
V septembri trhy korigovali na náznaky zvyšovania sadzieb americkou centrálnou bankou,
no mesiac napokon zakončili bez zmeny. Vo fonde sú aktuálne akciové aktíva
preferované oproti dlhopisovým, jednak pre nízky výnos tých dlhopisových ako aj pre
pozitívny trend akciových trhov. Vo fonde sú podobnou mierou zastúpené pasívne
(strategické) a aktívne (taktické) stratégie.

Výkonnosť 6 mes. 1 rok 3 roky 5 rokov

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 5 054 109 €                  

Aktuálna hodnota DDJ 0,033648 €                   

Charakteristika fondu

Najvýznamnejšie investície

ročne (p.a.)  - - -
za dané obdobie 2,7% 4,5% - - 1,4%

ČSOB, a.s. 

56,1% 

10,5% 

33,3% 

0,1% 0,0% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Európa Severná 
 Amerika 

Ostatné regióny Rozvíjajúce  
sa krajiny 

23% 43% 15% 18% 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 34% 

15% 

51% 

-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., Comfort life 
2050 príspevkový d.d.f. 

30. september 2016 

-4,4% 6,0% 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poznámka: 2015 - výkonnosť od 6.8.2015; 2016 - výkonnosť do 30.09.2016. 

6. august 2015 

 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Comfort lifeTB Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov narodených v roku 
1983 a neskôr.  
Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, 
aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo 
fonde bol od 1.1.2045 nízky. 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2050.html#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/comfort-life
http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

Akciové investície (podiel regiónov)

 - -

Modifikovaná durácia portfólia

Nezabezpečené meny

ESZ6_Index

US92203J4076

SK3110000179

SXOZ6_Index

SK3110000260

SK3110000567

US9220428661VANGUARD PACIFIC FUND 9,0%

2,4%

TAM - NewMarkets 9,6% VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND US9220428745 3,5%

TAM - Dynamický dlhopisový fond 9,2% FUT. EUR/USD E-MINI EEZ6_Curncy

3,7%

TAM - Americký akciový fond 11,1% POWERSHARES DB COMMODITY FUND US73935S1050 3,8%

FUT. STOXX EUROPE 600 10,5% TAM - Komoditný fond SK3110000443

4,5%

Termínovaný vklad 04/11/2016 17,0% FUT. 10YR US NOTE (CBT) TYZ6_Comdty 6,7%

VANGUARD TOTAL INTL BOND FUND 11,3% JPY VANGUARD PACIFIC FUND US9220428661

7,8%

Názov Identifikátor Podiel Názov Identifikátor Podiel

FUT. S&P500 EMINI 18,2% FUT. MINI MSCI EMERGING MKT MESZ6_Index

Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)
Zloženie fondu podľa typu aktív

1,62

Depozitár

od zač.

Dátum vytvorenia fondu

Komentár portfólio manažéra fondu
V októbri silno korigovali dlhopisové trhy, keď investori (najmä v USA) začali
prehodnocovať smerom nahor svoje očakávania ohľadom inflácie, úrovne úrokových
sadzieb a ekonomického rastu. K tomu sa pridala nevýrazná až záporná výkonnosť akcií,
ktoré klesali na akýchkoľvek náznakoch víťazstva Donalda Trumpa v americký voľbách.
Sumárne teda mesiac, v ktorom bolo ťažké generovať pozitívne výnosy. Vo fonde sú
aktuálne naďalej výrazne preferované akciové aktíva oproti dlhopisovým, nakoľko napr. 10-
ročná pôžička (dlhopis) nemeckej vláde momentálne poskytuje výnos 0,15 % ročne.

Výkonnosť 6 mes. 1 rok 3 roky 5 rokov

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 5 306 623 €                  

Aktuálna hodnota DDJ 0,033034 €                   

Charakteristika fondu

Najvýznamnejšie investície

ročne (p.a.)  - - -
za dané obdobie 0,3% 1,9% - - -0,5%

ČSOB, a.s. 

61,2% 

8,4% 

30,3% 

0,1% 0,0% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Európa Severná 
 Amerika 

Ostatné regióny Rozvíjajúce  
sa krajiny 

26% 44% 14% 16% 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 49% 

10% 

41% 

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., Comfort life 
2050 príspevkový d.d.f. 

31. október 2016 

-4,4% 4,1% 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poznámka: 2015 - výkonnosť od 6.8.2015; 2016 - výkonnosť do 31.10.2016. 

6. august 2015 

 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Comfort lifeTB Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov narodených v roku 
1983 a neskôr.  
Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, 
aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo 
fonde bol od 1.1.2045 nízky. 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2050.html#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
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http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

Akciové investície (podiel regiónov)

 - -

Modifikovaná durácia portfólia

Nezabezpečené meny

SK3110000179

SK3110000260

SK3110000567

SXOZ6_Index

US9220428661

ESZ6_Index

Termínovaný vklad 05/12/2016 6,5%

1,7%

VANGUARD PACIFIC FUND 7,9% FUT. MINI MSCI EMERGING MKT MESZ6_Index 2,1%

FUT. S&P500 EMINI 7,2% Termínovaný vklad 05/12/2016

3,4%

TAM - Dynamický dlhopisový fond 8,3% VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND US9220428745 3,7%

FUT. STOXX EUROPE 600 8,0% TAM - Komoditný fond SK3110000443

4,0%

TAM - Americký akciový fond 12,7% VANGUARD TOTAL INTL BOND FUND US92203J4076 4,8%

TAM - NewMarkets 9,0% JPY VANGUARD PACIFIC FUND US9220428661

5,4%

Názov Identifikátor Podiel Názov Identifikátor Podiel

Termínovaný vklad 02/12/2016 17,3% SPDR S&P 500 ETF TRUST US78462F1030

Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)
Zloženie fondu podľa typu aktív

0,50

Depozitár

od zač.

Dátum vytvorenia fondu

Komentár portfólio manažéra fondu
V novembri pokračovali masívne dlhopisové výpredaje, keď investori naďalej
prehodnocovali nahor svoje očakávania ohľadom inflácie, úrokových sadzieb a
ekonomického rastu. A to najmä po víťaznom prejave amerického prezidenta Donalda
Trumpa sľubujúcom veľké budovanie infraštruktúry a teda veľké vládne výdavky s tlakom
na rast cien. Nasledoval tiež silný odraz nahor pre akcie USA, no pokles akcií rozvíjajúcich
sa krajín. Vo fonde sú aktuálne jednoznačne preferované akciové aktíva oproti
dlhopisovým. V náročnom prostredí prispeli k výkonnosti fondu pozitívne najmä akciové
stratégie.

Výkonnosť 6 mes. 1 rok 3 roky 5 rokov

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 5 775 991 €                  

Aktuálna hodnota DDJ 0,032857 €                   

Charakteristika fondu

Najvýznamnejšie investície

ročne (p.a.)  - - -
za dané obdobie -0,2% 1,6% - - -1,0%

ČSOB, a.s. 

49,8% 

5,2% 
17,1% 

0,3% 

27,5% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Európa Severná 
 Amerika 

Ostatné regióny Rozvíjajúce  
sa krajiny 

29% 48% 15% 9% 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 73% 

15% 

12% 

0,34% 

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., Comfort life 
2050 príspevkový d.d.f. 

30. november 2016 

-4,4% 3,5% 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poznámka: 2015 - výkonnosť od 6.8.2015; 2016 - výkonnosť do 30.11.2016. 

6. august 2015 

 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Comfort lifeTB Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov narodených v roku 
1983 a neskôr.  
Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, 
aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo 
fonde bol od 1.1.2045 nízky. 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2050.html#detail-fondu�
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dochodkova-kalkulacka.html
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http://www.ddstatrabanky.sk/sk.html/
http://www.ddstatrabanky.sk/sk/dokumenty/mesacne-reporty.html


Ukazovateľ rizík a výnosov

Akciové investície (podiel regiónov)

 - -

Modifikovaná durácia portfólia

Nezabezpečené meny

ESH7_Index

SXOH7_Index

SK3110000179

SK3110000567

SK3110000260

US9220428661

US92203J4076

Aktuálna hodnota DDJ 0,033244 €                   

Charakteristika fondu

Najvýznamnejšie investície

ročne (p.a.)  - - -
za dané obdobie 0,7% 4,7% - - 0,2%

Základné údaje fondu Historická výkonnosť 

Čistá hodnota aktív 6 365 300 €                  

od zač.

Dátum vytvorenia fondu

Komentár portfólio manažéra fondu
Americká centrálna banka FED v decembri po druhý krát od krízy zvyšovala úrokové
sadzby. Budúci rok sa tak trhy budú sústrediť na posun od podpornej politiky FED-u k
politike vlády Donalda Trumpa. Otázkami zostávajú reakcie ostatných centrálnych bánk,
ako aj podoba Brexitu a voľby vo Francúzsku či Nemecku. V decembri sa trhy naďalej
viezli na tzv. po-Trumpovskej vlne dobrej výkonnosti akcií a horšej dlhopisov. Fondu
minulý rok najviac pomáhali pasívne akciové investície so solídnou výkonnosťou. Aktívna
správa však nemalou mierou tiež prispela pozitívne k výkonnosti. 

Výkonnosť 6 mes. 1 rok 3 roky 5 rokov

Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)
Zloženie fondu podľa typu aktív

0,53

Depozitár

5,0%

Názov Identifikátor Podiel Názov Identifikátor Podiel

FUT. S&P500 EMINI 18,3% SPDR S&P 500 ETF TRUST US78462F1030

4,7%

Termínovaný vklad 09/01/2017 17,3% JPY VANGUARD PACIFIC FUND US9220428661 4,9%

FUT. STOXX EUROPE 600 13,2% POWERSHARES DB COMMODITY FUND US73935S1050

3,2%

TAM - Americký akciový fond 11,9% VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND US9220428745 3,5%

TAM - Dynamický dlhopisový fond 9,9% FUT. MINI MSCI EMERGING MKT MESH7_Index

1,8%

TAM - NewMarkets 9,8% TAM - Komoditný fond SK3110000443 3,1%

VANGUARD PACIFIC FUND 9,7% TAM - Realitný fond SK3110000245

VANGUARD TOTAL INTL BOND FUND 5,8%

ČSOB, a.s. 

68,0% 

8,3% 
17,8% 

1,0% 5,0% 

Akciové 
investície 

Alternatívne 
investície 

Dlhopisové 
investície 

Menové 
investície 

Peňažné 
investície 

Európa Severná 
 Amerika 

Ostatné regióny Rozvíjajúce  
sa krajiny 

28% 49% 14% 9% 

5 a viac rokov 

3 - 5 rokov 

0 - 3 roky 73% 

18% 

8% 

0,97% 

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., Comfort life 
2050 príspevkový d.d.f. 

30. december 2016 

-4,4% 4,7% 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poznámka: 2015 - výkonnosť od 6.8.2015; 2016 - výkonnosť do 30.12.2016. 

6. august 2015 

 

Viac o fonde Dôchodková kalkulačka Comfort lifeTB Mesačná správa www.ddstatrabanky.sk 

Fond je určený pre klientov narodených v roku 
1983 a neskôr.  
Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, 
aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo 
fonde bol od 1.1.2045 nízky. 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.ddstatrabanky.sk/sk/ponuka-fondov/comfort-life-2050.html#detail-fondu�
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