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AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE
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Správca fondu:
Depozitár:
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Deň vytvorenia fondu:
Portfólio manažér:

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Indexový
23. 4. 2012
Ing. Matej Varga, PhD., CFA

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:
Čistá hodnota majetku:
Odplata za správu dôchodkového fondu:

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

ŠTRUKÚRA AKCIOVEJ ZLOŽKY PODĽA
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU PODĽA MENY

0,057497 €
29 715 700,39 €
0,3% p. a.

INVESTIČNÉ ZAMERANIE
Investičnou stratégiou Fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor
Index World Net Total Return USD. Zhodnotenie zabezpečuje najmä investovaním do kapitálových cenných papierov a iných finančných nástrojov, vývoj
hodnôt kopíruje vývoj indexov referenčnej hodnoty., t.j. GSRPEXWN index.

KOMENTÁR SPRÁVCU FONDU (K 28.02.2019)
Na januárový rast nadviazal akciový trh rastom aj vo februári. Optimizmus na finančných trhoch pramenil najmä z priaznivého vývoja zahraničného
obchodu medzi USA a Čínou. Predpoklad odloženia novej vlny ciel dokonca poslal čínske akciové indexy na nové lokálne maximá od júna 2018. Potešilo aj
vyjadrenie šéfa americkej centrálnej banky Fed, Jeroma Powella, podľa ktorého je americký trh práce silný, inflácia sa drží blízko cieľa a výhľad
hospodárstva považuje stále za pozitívny. Naopak, zhoršovanie ekonomických prognóz naprieč Európou viedlo k miernemu poklesu na európskych
akciových trhoch v priebehu mesiaca. Nakoniec ale uzavreli február v zisku. Najviac sa darilo americkým akciovým indexom (S&P 500 +2,97%, DowJones
+3,67%, Nasdaq +2,76%). Európsky akciový index EuroStoxx50 narástol o 4,39%, širší StoxxEurope600 o +3,94%, britský FTSE100 posilnil o 1,52%.
Najmenej zarobili rozvíjajúce sa trhy (MSCI Emerging Markets +0,10%).
V Európe naďalej pretrvávala neistota ohľadom brexitu, pričom trhy strašila najmä možnosť tvrdého brexitu. Britská premiérka Mayová sa na začiatku
mesiaca stretla s predstaviteľmi Európskej únie kvôli alternatívnemu riešeniu severoírskej otázky, ale britská Dolná snemovňa ju odmietla podporiť.
Parlament bude s veľkou pravdepodobnosťou hlasovať o odklade brexitu. Pôvodný termín brexitu bol stanovený na 29. marca 2019.
Z makroekonomických dát karty zamiešali výsledky obchodných bilancií alebo inflácie. Deficit klesal USA a Veľkej Británii, naopak výrazné zníženie
prebytku zaznamenalo Nemecko a Čína. Inflácia vo všetkých spomenutých ekonomikách klesala. Ďalšie prichádzajúce dáta mali zmiešaný vplyv najmä na
americký dolár. Pozitívne sa vyvíjal americký trh práce, kde sa zamestnanosť mimo poľnohospodárskeho sektora zvýšila o 304 tis. nových pracovných
miest. Zverejnené boli slabšie americké maloobchodné dáta z konca minulého roka, ktoré sa oneskorili v dôsledku uzavretia štátnych inštitúcií v USA.
Pozitívny vývoj na akciovom trhu sa prejavil v náraste hodnoty fondu Perspektíva o 3,27%. Od začiatku roka k 28.2.2019 získal 10,84%.

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je
zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.
Kontakt: www.dsspabk.sk; info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

