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Základné informácie o fonde
Správca fondu:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.

Depozitár:

Československá obchodná banka, a.s.

Typ fondu:

Indexový

Den vytvorenia fondu:

23. 4. 2012

Portfólio manažér:

Ing. Matej Varga, PhD., CFA

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,058667 €

Čistá hodnota majetku:

31 174 737,43 €

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.
Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

Štruktúra aktív fondu

Štruktúra akciovej zložky podľa geografického rozloženia

Štruktúra aktív fondu podľa meny

Dôchodková správcovská spoločnosť
poštovej banky, d.s.s., a.s.,
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 29.03.2019)
Zo začiatku mesiaca panovala na finančných trhoch dobrá nálada, ktorú priniesol pozitívny vývoj rokovaní medzi Washingtonom a
Pekingom alebo britským parlamentom odsúhlasený odklad brexitu, ku ktorému malo pôvodne dôjsť 29. marca. V priebehu mesiaca
sa situácia na akciovom trhu otočila keď Európska centrálna banka (ECB) zverejnila aktuálnu prognózu rastu ekonomiky eurozóny.
ECB po novom očakáva, že ekonomika eurozóny v tomto roku vzrastie len o 1,1 % (pôvodne odhadovala rast o 1,7 %) a smerom
nadol upravila aj infláciu (pod inflačný cieľ). Pod pomalší ekonomický výhľad rastu sa podpísala neistota vyplývajúca z brexitu a
obchodnej vojny, ale aj spomalenie globálnej a čínskej ekonomiky. ECB v marci sadzby nezvýšila a tiež vyhlásila, že ich v roku 2019
meniť nebude. Zároveň, s platnosťou od septembra 2019 do marca 2021 zaviedla ďalšie kolo lacných úverov pre banky v podobe
TLTRO III. Marcové zasadnutie americkej centrálnej banky Fed neprinieslo žiadne prekvapenia, sadzby v USA zostali nezmenené a
rovnako aj v prognóze na tento rok sa nepočíta so zmenou sadzieb. Fed tiež znížil svoje odhady pre rast ekonomiky USA a inflácie.
Akciové indexy sa v marci vyvíjali rôzne. Americké indexy rástli v priemere len o 0,88% pričom najvýkonnejší bol technologický
NASDAQ, ktorý posilnil o 3,96% a najslabší Russell, ktorý stratil 2,27%. Zo zvyšných svetových akciových indexov sa najviac darilo
britskému FTSE 100, ktorý si pripísal 2,89%. Európske indexy rástli v priemere o 1,65% a index rozvíjajúcich sa trhov posilnil o
miernych 0,68%.
Menové trhy boli ovplyvnené najmä zasadnutiami hlavných svetových centrálnych bánk. Európska mena výrazne oslabovala po
upravení prognózy vývoja ekonomiky zo strany ECB. Euru ani libre nepridáva na sile ani neprehľadná situácia okolo brexitu. Menový
pár EUR/USD uzatváral mesiac na hodnote 1,1218, čo predstavuje oslabenie eura o 1,35%. Menový pár EUR/GBP posilnil o 0,38%
na hodnotu 0,86064.
V marci 2019 hodnota fondu Perspektíva narástla o 2,04%. Od začiatku roka k 29.3.2019 získal 13,09%.

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

