
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: 0,042630 EUR

Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde (NAV): 4 213 617,56 EUR

Referenčná hodnota fondu: 100 % akciový index MSCI World EUR

Skratka referenčnej hodnoty fondu v systéme Bloomberg: MSERWI

Dátum aktualizácie: 30.06.2014

Najväčšie investície do cenných papierov:

ISIN podiel v %

XMWO GY LU0274208692 50,62

IQQW GY DE000A0HGZR1 27,56

SMSWLDGY IE00B60SX394 21,53

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.

Štruktúra fondu podľa investícií

Menové riziko

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

Politické riziká stále pretrvávali na Ukrajine, ale mali len obmedzený vplyv na trhy. Politika ECB spôsobila, že výnosy do splatnosti 10 ročných nemeckých štátnych dlhopisov

dosiahli v predchádzajúcom mesiaci historické minimum 1,24%. Veľmi pozitívny bol aj vývoj dlhopisov na periférii (Španielsko -20 bps a Taliansko -22bps). Výnosy 10

ročných slovenských štátnych dlhopisov klesli o 16 bps a dostali sa na úroveň 1,98%. 

Hlavné akciové indexy skončili nasledovne: Dow Jones +0,65%, Euro Stoxx 50 -0,50% a Nikkei +3,62%. 

Finančné trhy ovplyvňovala v júni najmä politika centrálnych bánk. ECB pristúpila k zníženiu refinančnej sadzby z 0,25% na 0,15% a depozitnú sadzbu presunula do

záporných hodnôt -0,10%. Zároveň spustila program cielených dlhodobých refinančných operácií (TLTRO) zameraný na stimuláciu bankových úverov pre nefinančný

súkromný sektor. Hlavným dôvodom tohto kroku je snaha stimulovať ekonomickú aktivitu a rast eurozóny a tiež urýchliť návrat inflácie k stanovenému cieľu ECB. Šéf ECB

Draghi rovnako nevylúčil ani nákupy ABS - cenných papierov založených aktívami. FED pokračoval v politike postupného znižovanie objemu nakupovaných dlhopisov (QE)

mesačne o 10 mld USD. Predsedníčka Yellen zdôraznila, že nízke sadzby, by mohli zostať ešte značnú dobu aj po skončení QE.

Regionálna štruktúra 

akciových investícií

Za predchádzajúci mesiac bola výkonnosť fondu 3,29 % a výkonnosť referenčnej hodnoty fondu 3,26%.

Mesačná správa k 30.06.2014
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