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Najväčšie investície

Názov Podiel Detail Podiel

1,1% 0,9%

1,1% 0,9%

1,0% 0,9%

0,9% 0,8%

0,9% 0,8%

Vstupný poplatok

Výstupný poplatok Po turbulenciách v bankovom sektore sa pozornosť investorov obrátila na prvé 
štvrťročné výsledky. Ceny vládnych dlhopisov s najvyšším ratingom mierne klesli, zatiaľ 
čo podniky profitovali zo zlepšeného rizikového prostredia. Fond investuje so širokou 
diverzifikáciou do dlhopisov a akcií zodpovedných spoločností a vlád. Akciová 
alokácia predstavuje približne 50 %, podnikové dlhopisy boli na úrovni približne 25 %.

Accenture PLC Akciové investície Air Products and Chemicals Inc Akciové investície

Motorola Solutions Inc Akciové investície SAP SE Akciové investície

ANSYS Inc Akciové investície Mettler-Toledo International Inc Akciové investície

Microsoft Corp Akciové investície Swisscom AG Akciové investície

Salesforce Inc Akciové investície Alphabet Inc Akciové investície

3,7%

Zloženie podľa typu aktív 

Charakteristika fondu3

Detail Názov

od 
otvorenia

ročne (p. a.)  - - 0,9%
za dané obdobie 1,8% -3,6% -

Výkonnosť 6 mes. 1 rok

-

5 rokov 10 rokov

Dátum otvorenia

ISIN

Komentár portfólio manažéra fondu

Referenčná mena

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch

Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI)1

Investičný profilTB: Vyvážený2

Správcovský poplatok

Kurz 0,103694 €                    

Základné údaje fondu Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív 58 919 046 €                 

Poznámka: 2019 - výkonnosť od 18.03.2019.SK3110000740

18. marec 2019

EUR

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. 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu
s názvom Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., fond
pre modrú planétu vyvážený o.p.f.

5,5% 0,3% 11,4% -15,0% 3,5%

2019 2020 2021 2022 2023

Viac o fonde www.tam.skMesačný report

Fond pre
modrú planétu
vyváženýTB

8
0 12

1 2 3 4 5 6 7

Na ceste k výnosu môžete urobiť aj veľa
dobrého. Investujte vyvážene na základe
ekologických, sociálnych a etických kritérií.

50%

0%

48%

2%

Akciové
investície

Alternatívne
investície

Dlhopisové
investície

Peňažné
investície

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

28. apríl 2023

Fond investuje najmä do emisie podielových listov 
hlavného fondu s reinvestíciou výnosov, ako aj do 
doplnkového likvidného majetku, s cieľom 
dosahovať výnos z pohybu cien podielových listov 
hlavného fondu a z finančných nástrojov s 
úrokovým výnosom a zhodnotenie v EUR v 
odporúčanom investičnom horizonte 8 rokov.

Dlhodobý podiel akcií spoločensky 
zodpovedných firiem sa bude 
pohybovať okolo úrovne 50%.

50 %~

2021

0,98 %

0 %

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

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.

https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/upozornenie-k-podielovym-fondom/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/podielove-fondy/rastove-fondy/fond-modru-planetu-tb-vyvazeny/
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.

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/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/ocenenia/europe-banking-awards-2021/
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