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Najväčšie investície

Názov Podiel Detail Podiel

17,4% 3,2%

15,2% 3,1%

14,7% 3,1%

11,7% 3,0%

4,9% 2,9%

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch

Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI)1

Vstupný poplatok Komentár portfólio manažéra fondu

Akciové trhy pokračovali v apríli v trende z predchádzajúceho mesiaca a 
zaznamenali mierny nárast. Darilo sa najmä akciám v USA a v Európe. Dlhopisové 
trhy sa veľmi nehýbali a ukončili mesiac na približne nezmenených úrovniach. 
Situácia sa na finančných trhoch po turbulentných mesiacoch výrazne upokojila. 
Výrazné spomalenie globálnej ekonomiky, vysoká inflácia a zvyšovanie sadzieb stále 
predstavujú hmatateľné hrozby pre vývoj situácie na finančných trhoch. Počas 
mesiaca sme udržiavali fond v súlade so strategickým nastavením, ktoré zostalo 
nezmenené.

Základné údaje fondu Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív 171 135 697 €              

Kurz 0,103694 €                   

Dátum otvorenia

ISIN

1,2% -

5 rokov 10 rokovInvestičný profilTB: Konzervatívny2 Výkonnosť 6 mes. 1 rok

1,2% -3,2%

Zloženie podľa typu aktív 

od 
otvorenia

TAM - Realitný fond Alternatívne investície FUT. 10YR EURO-BUND 6% (EUX) Dlhopisové investície

Detail Názov

ročne (p. a.)  - 0,2% 0,5%
za dané obdobie 3,7%

Alternatívne investície

ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-A FUND Akciové investície TB FLOAT1 FRN 26/10/2027 EUR Dlhopisové investície

Správcovský poplatok

Referenčná mena

GERMANY 0% 15/8/2029 EUR Dlhopisové investície DUAL RETURN-VISION MICROF-I FUND Dlhopisové investície

ISH MSCI ERP ESG EHNCD EUR-A FUND Akciové investície ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A FUND Akciové investície

FUT. 10YR US NOTE (CBT) Dlhopisové investície TAM - Realitný fond2

Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016.SK3110000575

18. júl 2016

Upozornenie: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút,
predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s.
v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským
štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde.
Peňažné prostriedky môžu byť investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených
podielových fondov. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., BalancedFund o.p.f.
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Viac o fonde www.tam.skMesačný report

Balanced fondTB
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Dlhodobý podiel akcií vo fonde sa bude 
pohybovať okolo úrovne 25 %.25 %

Fond investuje do peňažných investícií,
dlhopisových investícií, akciových investícií a
alternatívnych investícií v súlade s rizikovým
profilom fondu, s cieľom dosahovať výnos z
finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z
vyplatených kupónov dlhopisových investícií, z
pohybu cien akciových investícií, alternatívnych
investícií a dlhopisových investícií, z dividend
akciových investícií a alternatívnych investícií a
zhodnotenie v EUR v odporúčanom investičnom
horizonte 5 rokov.
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Akciové
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Alternatívne
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Dlhopisové
investície

Peňažné
investície

Súčet zobrazených tried aktív môže presiahnuť 100 % v prípade použitia finančných derivátov.

28. apríl 2023

2021

Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho 
vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. 
Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo 
vyplatení, nie sú započítané.

0 % po 3. roku
(3 % v 1. roku , 2 % v 
2. roku, 1 % v 3. roku) 

0 %

0,81 %

EUR

https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/upozornenie-k-podielovym-fondom/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-balanced-fond/
http://www.tam.sk/sk/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/ocenenia/europe-banking-awards-2021/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/ocenenia/europe-banking-awards-2021/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/ocenenia/europe-banking-awards-2021/


Investičné profilyTB

3

2

1 Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI) je štandardizovaný ukazovateľ rizika, ktorý zohľadňuje volatilitu finančného nástroja (trhové riziko) aj 
bonitu emitenta (úverové riziko).  Výsledkom výpočtu je hodnota na stupnici od 1 do 7, pričom 1 je najnižšie a 7 je najvyššie riziko. 
Súhrnný ukazovateľ rizika vám ukazuje úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi.

Ďalšie informácie týkajúce sa rizík nájdete v dokumente s kľúčovými informáciami podielového fondu. Dokument s kľúčovými informáciami 
fondu nájdete tu: https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/dokumenty/klucove-informacie-investorov/

Podrobnejší opis investičnej stratégie Podielových fondovTB získate na www.tam.sk na stránkach jednotlivých Podielových fondovTB. Na 
stránku konkrétneho fondu sa dostanete z Ponuky fondov: https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/#0

Dokumenty fondu nájdete na týchto miestach:
Dokument s kľúčovými informáciami: https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/dokumenty/klucove-informacie-investorov/
Predajný prospekt so štatútom: https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/o-spolocnosti/dokumenty/predajne-prospekty/

Investičný profilTB popisuje vlastnosti fondov vytvorených a spravovaných spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej 

len „Podielové fondyTB“). Určuje rámec a limity pre aktíva vo fonde. Parametre investičného profilu popisujú vzťah medzi očakávanými 
výnosmi a rizikami, ktoré treba podstúpiť. Popisuje, aké výnosovo rizikové vlastnosti možno od investičného portfólia očakávať. 

Viac informácií o Investičnom profileTB Podielových fondovTB nájdete tu: 
https://www.tatrabanka.sk/files/archiv/tam/dokumenty/profil/investicny-profil.pdf

Vysvetlivky k 
mesačnému reportu

Upozornenie: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou
budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú
k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.
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https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/ocenenia/europe-banking-awards-2021/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/ocenenia/europe-banking-awards-2021/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/ocenenia/europe-banking-awards-2021/
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