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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:

Akciový

Den vytvorenia fondu:

22. 3. 2005

Portfólio manažér:

Ing. Matej Varga, PhD., CFA

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,047426 €

Čistá hodnota majetku:

62 739 222,92 €

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia:

0,00

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

Štruktúra aktív fondu

Štruktúra akciovej zložky podľa geografického rozloženia

Štruktúra dlhopisov podľa doby splatnosti

Štruktúra aktív fondu podľa meny

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
Investičné zameranie
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,
d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde
predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria
akcie spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie
hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.
Komentár správcu fondu (k 30.04.2019)
Výkonnosť dôchodkových fondov DSS Poštovej banky rástla aj v apríli. Darilo sa najmä akciám, rástli všetky akciové regióny. Dobrá
nálada na trhoch pokračovala vďaka očakávaniam o dosiahnutí obchodnej dohody medzi USA a Čínou. Obchodné jednania medzi
Trumpom a čínskou delegáciou budú prebiehať začiatkom mája. Akciovým titulom priala tiež výsledková sezóna a pozitívne dáta
priniesol americký výrobný sektor. To pomohlo americkým akciovým indexom S&P500 a Nasdaq dosahovať nové historické maximá.
Za apríl rástol index S&P500 o 3,93%, Nasdaq o 5,46%, DowJones o 2,56%. Výrazne sa darilo európskym akciovým indexom,
nemecký DAX s rastom o 7,1% dobiehal predchádzajúce zaostávanie. Európsky región potešil rast HDP eurozóny za prvý kvartál o
0,4% a zastavil sa pokles predstihových výrobných indikátorov. Svetový akciový index MSCI World rástol za apríl o 3,37%.
Rozvíjajúce sa trhy mierne zaostávali s rastom 2%, neprospievala im vyhrotená situácia v Latinskej Amerike. Zo sektorov sa v apríli
najviac darilo financiám, informačným technológiám a spotrebiteľskému sektoru, naopak v miernom zápore skončil sektor
zdravotníctva.
V otázke brexitu došlo k posunutiu termínu odchodu krajiny z Únie na koniec októbra 2019 s tým, že Veľká Británia môže odísť aj
skôr. Pokiaľ to nestihne do májových volieb do Európskeho parlamentu, bude musieť voľby tiež zorganizovať, keďže Británia je stále
riadnym členom EÚ.
Hlavný menový pár EUR/USD zaznamenal za apríl iba malý pohyb -0,03% v prospech dolára na úroveň 1,1215 EUR/USD. Rovnaký
výsledok dosiahla aj britská libra, ktorá voči euru posilnila na úroveň 0,86042 EUR/GBP. Odliv z bezpečných aktív sa prejavil aj na
miernom oslabení švajčiarskeho franku, euro si voči franku pripísalo 2,41%.
Z geografického hľadiska nedošlo v portfóliu k výrazným zmenám, mierne bol navýšený región Severnej Ameriky. Zo sektorov
narástol podiel informačných technológií a naopak sa mierne znížilo zastúpenie spotrebných tovarov.
Fond Prosperita narástol v apríli 2019 o 3,93%. Od začiatku roka k 30.4.2019 fond zaznamenal rast o 18,70%, čím prekonal
výkonnosti všetkých ostatných aktívne riadených akciových dôchodkových fondov a aj indexových dôchodkových fondov v tomto
roku. Najslabší akciový dôchodkový fond konkurencie prekonal viac ako 2,5-násobne.

Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu

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

