
 - -3,8% -

Ďalšie údaje

Kurz 0,064402 €                   

Základné údaje fondu Historická výkonnosť

Čistá hodnota aktív 6 139 490 €                  

Dátum otvorenia

ISIN

5 rokov 10 rokov

Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI)1

Výkonnosť 1 rok

Dátum ex-dividendy

Charakteristika fondu3

Investičný profilTB: Vyvážený2

31. január 2023  

6 mes.

Správcovský poplatok

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch

1,26 %

Vstupný poplatok 0,5 %

Výstupný poplatok 0 % Trhy EM boli v apríli mierne slabšie. Po zmiernení turbulencií v bankovom sektore sa 
základná sadzba v USA mierne zvýšila a rizikové prirážky tiež vzrástli. Dlhopisy z vysoko 
rizikových krajín boli za týchto podmienok slabé. V apríli sa zvýšili investície v Ománe a 
Kostarike, zatiaľ čo v Egypte sa znížili. Podmienky a nálada na svetových trhoch sa v apríli 
mierne upokojili. Globálna úroveň úrokových sadzieb v dôsledku toho opäť mierne vzrástla. 
Hodnotenie problémov zahraničného dlhu, najmä v prípade vysoko rizikových krajín EM, sa v 
súčasnosti pomerne rýchlo mení.

Komentár portfólio manažéra hlavného fondu

od 
otvorenia

KINGDOM OF BAHRAIN BHRAIN 7 10/12/28 Dlhopisové investície 1,6%Podiel hlavného fondu 99,6 %
REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 3 1/8 04/15/31 Dlhopisové investície 1,3%

Referenčná mena EUR  
OMAN GOV INTERNTL BOND OMAN 5 5/8 01/17/28 Dlhopisové investície 1,3%

Podiel

2,2%

1,7%

Názov Detail
Priemerná splatnosť dlhopisov 6,1 roka

FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 5 01/27/45 Dlhopisové investície
Výnos do splatnosti 9,4 %

REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50 Dlhopisové investície

Najvýznamnejšie investície hlavného fondu

Zloženie dlhopisov v hlavnom fonde podľa ratingu

ročne (p.a.) - -1,9%

--17,5%7,8% -16,1%-6,3%za dané obdobie

Fond investuje peňažné prostriedky najmä do
emisie podielových listov hlavného fondu s
výplatou 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 10 rokov.

dlhopisov fondu má rating BB alebo 
lepší.

Fond aktuálne investuje do dlhopisov 5 
krajín.

73%

5

SK3110000534

5. máj 2014

CEEMEA - Stredná a Východná Európa, Blízky Východ a Južná Afrika
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-EmergingMarkets-Rent. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management,
správ. spol., a. s., Raiffeisen Emerging Markets Bonds o.p.f.
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28. apríl 2023

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

0,0%
5,2%

8,4%

28,2%
31,5%

20,2%

3,3% 1,3% 0,5% 1,4%

AAA AA A BBB BB B CCC CC C D

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.

http://www.tam.sk/sk/ponuka-fondov/tam---raiffeisen-emerging-markets-bonds.html#detail-fondu�
http://www.rcm.at/RCMAT/Fonds_C/Eckdaten/7865/1363785919409
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/

	REHYF
	REMB
	REEB

