
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 negarantovaný dôchodkový fond

Depozitár: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Deň vytvorenia fondu: 24. apríl 2012

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,052031 EUR

Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde (NAV): 6 893 022,99 EUR

Referenčná hodnota fondu: 100 % akciový index MSCI World EUR

Skratka referenčnej hodnoty fondu v systéme Bloomberg: MSERWI

Dátum aktualizácie: 28.02.2015

Najväčšie investície do cenných papierov:

ISIN podiel v %

IQQW GY IE00B0M62Q58 44,57

XMWO GY LU0274208692 38,80

SMSWLDGY IE00B60SX394 16,50

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

Za predchádzajúci mesiac bola výkonnosť fondu 5,65 % a výkonnosť referenčnej hodnoty fondu 6,32 %.

Mesačná správa k 28.02.2015

Názov / Emitent

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.

Štruktúra fondu podľa investícií

Menové riziko

V uplynulom mesiaci sme pokračovali v investovaní do cenných papierov, ktoré kopírujú zvolený akciový index fondu.

Výnosy dlhopisov v eurozóne pokračovali v poklese v súvislosti s tým ako investori očakávajú štart kvantitatívneho uvoľňovania. Nemecké 10 ročné papiere dosiahli výnos do

splatnosti 0,295%. Španielske a talianske 10 ročné dlhopisy klesli taktiež a pohybujú sa na úrovni 1,30%. 10 ročné slovenské štátne dlhopisy ukončili mesiac s výnosom do

splatnosti 0,72%. Hlavné akciové indexy skončili v plusových hodnotách nasledovne: Dow Jones +5,64%, Euro Stoxx 50 +7,39% a Nikkei +6,36%. 

Situáciu na finančných trhoch vo februári najviac ovplyvňovala politika ECB (ohlásené nákupy dlhopisov štátov eurozóny, agentúr a európskych inštitúcií), situácia v Grécku a

pozitívne ekonomické výsledky. Aj napriek pretrvávajúcim obavám o vývoj v Grécku sa darilo dlhopisom aj akciám, pričom akciové indexy sa dokázali posunúť na historické

maximá. Investori ocenili aj dohodu o zastavení bojov na Ukrajine. Index ekonomických očakávaní ZEW pre nemeckú ekonomiku vzrástol na 53 bodov z januárových 48,4

bodov. Očakávanie investorov pre celú eurozónu sa zlepšilo tiež, keď index vzrástol na 52,7 bodu z januárových 45,2 bodov. Rast HDP eurozóny za posledný kvartál roku

2014 prekonal očakávania keď dosiahol hodnotu 0,9%. Štatistiky z amerického trhu prácu ukázali, že americká ekonomika dokázala vytvoriť 257 tisíc nových pracovných

miest. Celkovo za posledné 3 mesiace vzniklo viac ako 1 milión nových pracovných miest, čo je najlepší údaj od roku 1997. Z vystúpenia šéfky Fedu Janet Yellenovej pred

americkým Senátom vyplynulo, že pred tým ako Fed pristúpi ku zvýšeniu sadzieb, dôjde k zmene ich rétoriky a až následne bude nasledovať zmena sadzieb. Jastrabie

vyjadrenia niektorých členov komisie však ponechávajú možnosť aj skoršej zmeny sadzieb. Z pohľadu upresnenia termínu začatia zvyšovania sadzieb môže byť kľúčové už

nasledujúce zasadnutie komisie. 
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