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Názov dôchodkového fondu

Čistá hodnota  spravovaného majetku vo fonde k 31.12.2018 bola  61 375 809,89 EUR 

a hodnota dôchodkovej jednotky bola  0,045182 EUR. 

1.  Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho 

očakávanom vývoji v nasledujúcom období  
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  Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu 

Identifikačný kód 

31.12.2017

Stav ku dňu 

S2203060014VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

Od začiatku roka 2017 vládla na finančných trhoch pozitívna nálada, ktorá sa premietla aj do cien akcií a dlhopisov. 
Nastolený trend nebol významne narušený ani geopolitickými udalosťami, ktoré trhy ovplyvnili len krátkodobo. 
Zvýšenú volatilitu (kolísanie cien)  nepriniesli ani také udalosti ako voľby vo Francúzsku, Nemecku, ba dokonca ani 
dlhotrvajúce vyjednávanie o Brexite, neutíchajúce napätie na Kórejskom polostrove  a ani vnútropolitické nezhody v 
USA. 
Pozitívne hodnoty makroekonomických ukazovateľov eurozóny (zvyšovanie inflácie, rast ekonomiky - HDP, znižujúca 
sa nezamestnanosť) poukazovali v prvom polroku na možnosť zvýšenia úrokových sadzieb a na možné ukončenie 
programu prísunu nových peňazí do ekonomiky formou kvantitatívneho uvoľňovania (QE). Možné ukončenie QE 
začala ECB pripúšťať až na jeseň, kedy zverejnila svoje plány, že bude naďalej pokračovať v programe QE 
a odkupovať dlhopisy z trhu,  avšak až od roku 2018 bude nákupy postupne znižovať a v septembri 2018 program QE 
ukončí. Základnú úrokovú sadzbu (-0,4%) plánuje ECB ponechať bezo zmeny až do roku 2019. 
Situácia na trhu dlhopisov bola počas roka najmä pod vplyvom politiky centrálnych bánk. Výnosy nemeckých 10-
ročných dlhopisov vzrástli cca +0,20% (na 0,43%) podobne ako výnosy 10-ročných španielskych (na 1,56%) 
a talianskych dlhopisov (na 2,0%). Naopak výnosy slovenských štátnych dlhopisov so splatnosťou v roku 2027 
poklesli o cca 0,20% (na 0,68%). Celkovo možno skonštatovať, že výnosy z dlhopisových investícií ostali na veľmi 
nízkych úrovniach. 
Akciové trhy v USA rástli stabilným tempom, za čo môže neočakávaný 3% rast ekonomiky a nepretržitý pokles 
nezamestnanosti až na niekoľkoročné minimum. Centrálna banka FED tri razy zvýšila základnú úrokovú sadzbu 
z 0,50% na 1,25%. Akciové trhy v Európe boli ovplyvnené aj očakávaniami v súvislosti s QE.  Hlavné akciové indexy sa 
v roku 2017 zhodnotili nasledovne: nemecký DAX +12,5%; EuroStoxx +6,5%; americký Dow Jones +25% a japonský 
Nikkei +19%. 
Akciové investície v našich dôchodkových fondoch sú zamerané predovšetkým na trhy v USA a západnej Európe, 
ktoré majú stabilný rast pri relatívne nižšej miere rizika. Výnosy akciových investícií v našom portfóliu boli 
ovplyvnené výraznou mierou oslabením USD voči EUR o vyše 14%. 
Čistá hodnota majetku dôchodkového fondu dosiahla ku koncu roka 2017 hodnotu  61 375 809,89 EUR.  



Názov dôchodkového fondu

VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

2.  Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky 
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Identifikačný kód 

31.12.2017

Stav ku dňu 

S2203060014



Názov dôchodkového fondu

VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s.

3.  Informácie  týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde
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Identifikačný kód 

31.12.2017

Stav ku dňu 

S2203060014

Na meranie trhového rizika je použitá metóda absolútnej hodnoty v riziku s nasledovnými 
parametrami: jednostranný interval spoľahlivosti 99 %, časový horizont 1 obchodný deň, dátové 
súbory sú aktualizované mesačne. Pákový efekt nebol použitý. 
 
FOND MIN MAX AVG 
VITAL 1,00 % 2,65 % 1,52 % 


