
INDEX - indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Základné údaje o fonde

Správca fondu: AEGON, d.s.s., a.s.
Typ fondu: indexový dôchodkový fond
Depozitár: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
Deň vytvorenia fondu: 24. apríl 2012
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,036446 EUR
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde (NAV): 654 601,53 EUR
Referenčná hodnota fondu: 100 % akciový index MSCI World EUR
Skratka referenčnej hodnoty fondu v systéme Bloomberg: MSERWI
Dátum aktualizácie: 28.02.2013

Najväčšie investície do cenných papierov:

ISIN podiel v %

XMWO GY LU0274208692 85,81

Vyhodnotenie porovnania výkonnosti fondu s referenčnou hodnotou dôchodkového fondu

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

 

Komentár portfólio manažéra

AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3431/B

www.aegon.sk Kontaktné centrum: 0850 1234 66

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos
portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

ECB ponechala podľa očakávania v priebehu februára kľúčové sadzby nezmenené. Pozitívne makrosprávy z eurozóny zatienili negatívne výsledky volieb v
Taliansku, ktoré mali dať odpoveď, ako riešiť dlhové problémy Talianska. Európske akciové indexy prešli turbulenciou a ku koncu mesiaca klesli. V USA sa v
priebehu februára nedohodli na vyriešení tzv. finančného útesu a do ekonomiky vstúpili automaticky škrty, ktoré by mohli spomaliť oživenie a znížiť rast
americkej ekonomiky až o 0,5% HDP. Americké akciové indexy však na to nereagovali a viac menej sa nezmenili. Vplyvom patových talianskych volieb sa
výnosy do splatnosti na talianskych, španielskych a portugalských dlhopisov prudko vzrástli (10 ročný taliansky dlhopis z 4,35% na 4,85%). Výnosy dlhopisov
jadrových krajín zamierili opačným smerom (10 ročný nemecký dlhopis z 1,70% na 1,45%). Výnosy dlhopisov Slovenska sa v podstate nezmenili, čo znamená
že rozdiely vo výnose medzi nemeckými a slovenskými dlhopismi vzrástli. Slovensko vo februári úspešne emitovalo nový 10 ročný benchmarkový dlhopis (1,75
mld. EUR s výnosom 3,13%).
V uplynulom mesiaci pokračovali v investovaní do cenných papierov sledujúcich referenčnú hodnotu fondu.

Štruktúra fondu podľa investícií

Menové riziko

Za predchádzajúci mesiac bola výkonnosť fondu 3,2%.Výkonnosť referenčnej hodnoty fondu dosiahla úroveň 3,8%.

Mesačná správa k 28.02.2013
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