
Tradícia - Dlhopisový garantovaný d. f.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

 22.3.2005 0,06%

Čistá hodnota majetku (NAV): 584 076 194,40 € od začiatku roka: 0,37%

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky (NAUV): 0,041605 € 1,24%

Depozitár fondu: Všeobecná úverová banka, a.s.

Odplata za správu dôchodkového fondu:* 0,30%

Modifikovaná durácia portfólia: 1,96

* v % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendarny rok správy

Názov / Emitent ISIN Kupón Splatnosť podiel *

SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SK4120008202 0,178% 16.11.2016 9,77%

REPUBLIC OF POLAND XS0210314299 4,200% 15.4.2020 8,43%

SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SK4120008301 4,625% 19.1.2017 8,40%

REPUBLIC OF LITHUANIA XS0327304001 4,850% 7.2.2018 6,42%

SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SK4120009234 1,500% 28.11.2018 5,41%

CESKA EXPORTNI BANKA AS XS0940439994 0,527% 6.6.2016 2,60%

Irish Government Bond IE00B60Z6194 5,000% 18.10.2020 2,19%

CESKA EXPORTNI BANKA AS XS0332367274 4,555% 23.11.2017 1,92%

ROMANIA XS0638742485 5,250% 17.6.2016 1,84%

NET4GAS SRO XS1090450047 2,500% 28.7.2021 1,44%

VSEOBECNA UVEROVA BANKA SK4120010182 0,600% 30.9.2019 1,43%

GE CAPITAL EURO FUNDING XS1078030928 0,425% 19.6.2018 1,43%

CESKA EXPORTNI BANKA AS XS0499380128 0,812% 15.4.2015 1,42%

PGE SWEDEN AB XS1075312626 1,625% 9.6.2019 1,36%

UNICREDIT SPA XS1055725730 1,020% 10.4.2017 1,35%

* podiel na čistej hodnote majetku fondu

V priebehu mesiaca sme zvýšili pozíciu v štátnych a korporátnych dlhopisoch so stredne
dlhou splatnosťou a naopak sme znižovali expozíciu v štátnych dlhopisoch s krátkou
splatnosťou, ktoré poskytujú relatívne nižšie výnosy. Modifikovaná durácia portfólia
vzrástla k 2 rokom. Výkonnosť fondu v priebehu mesiaca odrážala mierny poklesu
výnosov a rizikových prirážok dlhopisov v portfóliu a zodpovedala konzervatívnemu
rizikovejšiemu profilu fondu.

Činnosť NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný 
výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu dôchodkového fondu. Finančné príspevky fondu sú investované v súlade so zákonom č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení, štatútom dôchodkového fondu, investičnou 
stratégiou v informačnom prospekte a rizikovým profilom tohto fondu.

ROZLOŽENIE INVESTÍCIÍ

Rizikovým aktívam sa počas marca prevažne darilo. Európske a japonské akciové trhy
rástli, naopak americké akcie zaznamenali pokles. Americký dolár pokračoval v
zhodnocovaní voči euru. Výnosy dlhopisov v rámci eurozóny podporené Európskou
centrálnou bankou (ECB) klesali, čo viedlo k rastu ich cien. V úvode mesiaca sa pozornosť
upriamovala predovšetkým na spustenie nákupov dlhopisov zo strany ECB. Centrálna
banka v úvode mesiaca predstavila viac podrobností týkajúcich sa nákupov aktív a 9.
marca oficiálne spustila nákupy dlhopisov. Zástupcovia ECB taktiež oznámili, že budú
nakupovať dlhopisy so záporným výnosom. Investori na oznámenie reagovali presunom
do rizikových aktív a to najmä európskych akcií. Výrazne taktiež zareagovalo euro
oslabením voči americkému doláru. Americké akciové trhy vývoj v Európe nekopírovali a
to najmä z dôvodu obáv, že americká centrálna banka v najbližších mesiacoch pristúpi k
zvyšovaniu úrokových sadzieb. Na pravidelnom zasadnutí nakoniec Janet Yellen
oznámila, že úrokové sadzby síce bude zvyšovať, avšak len veľmi mierne a to len za
predpokladu pozitívneho vývoja rastu miezd a vývoja zamestnanosti. 
Výnosy slovenských štátnych dlhopisov ako aj prevažnej väčšiny ostatných štátnych
dlhopisov v rámci EMÚ sa naďalej pohybovali v blízkosti nových historických miním.
Výnos 10 ročných nemeckých štátnych dlhopisov klesol z úrovne 0,35 % na 0,18 % p.a.
Ku koncu mesiaca výnosy nemeckých štátnych dlhopisov so splatnosťou až do 7 rokov
boli záporné ako reakcia na rozhodnutie centrálnej banky kupovať taktiež dlhopisy so
záporným výnosom. Slovenské štátne dlhopisy kopírovali vývoj na tzv. Core markets.
Výnos slovenského 10-ročného štátneho dlhopisu klesol na 0,4 %, zatiaľ čo na začiatku
mesiaca sa pohyboval okolo úrovne 0,6 % p.a.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PEŇAŽNÉ A DLHOPISOVÉ INVESTÍCIE

KOMENTÁR INVESTIČNÉHO MANAŽÉRA

Dátum vytvorenia fondu:

MESAČNÁ SPRÁVA (k 31.3.2015)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

VÝVOJ MAJETKU A DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

Výkonnosť za 1 mesiac:

za posledných 12 mesiacov:
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tis. EUREUR Vývoj majetku a dôchodkovej jednotky

NAUV (ľavá os)

NAV (pravá os)

Peňažné investície
21,22%

Dlhopisové investície
78,78%

Triedy aktív

do 1 roka
6,45%

1 - 5 rokov
70,89%

5 - 10 rokov
21,95%

nad 10 rokov
0,71%

Splatnost dlhopisových investícií 

Menové riziko

Majetok fondu nie je vystavený menovému riziku

BBB- až BBB+
16,02%

A- až A+
68,67%

AA- až AA+
12,27%

AAA
1,65%

iné
1,39%

Rating emitenta dlhopisovej časti 


