
BALANS - zmiešaný negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Základné údaje o fonde

Správca fondu: AEGON, d.s.s., a.s.
Typ fondu: zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond
Depozitár: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
Deň vytvorenia fondu: 22. marec 2005
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,037560 EUR
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde (NAV): 109 942 300,06 EUR
Modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií: 0,78
Dátum aktualizácie: 28.03.2013

Najväčšie investície do cenných papierov:

Splatnosť ISIN podiel v %

Štátny dlhopis SR SD215 14.10.2013 SK4120007527 15,76
Nordrhein-Westfalen 07/13 23.7.2013 DE000NRW12U9 9,1
Štátny dlhopis SR SD 210 21.1.2015 SK4120006503 8,77
SID Banka 0913 27.9.2013 XS0835495309 5,19
Štátny dlhopis SR SD 214 27.4.2020 SK4120007204 4,27
Česká exportní banka AS 07/13 8.7.2013 XS0523144961 3,83
Štátny dlhopis SR SD 219 19.1.2017 SK4120008301 3,6
ŠPP SR 0713 10.7.2013 SK6120000113 3,18
Štátny dlhopis SR SD213 24.2.2016 SK4120007071 2,74
EFSF0215 4.2.2015 EU000A1G0AE8 2,33
VUB SK SK1110001437 0,03

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

Výnosy 10 ročných slovenských štátnych dlhopisov klesli v marci o 29 bázických bodov na 2,90% ECB aj v marci ponechala úrokové sadzby bez zmeny na úrovni
0,75% p.a.. Na akciovom trhu sa zatiaľ zdá, že vplyv cyperskej krízy je obmedzený. Hlavné slovo ma ECB a FED a obrovský prebytok peňazí na trhu. Európske
akciové indexy po raste začiatkom mesiaca končili v podstate na rovnakých úrovniach a americký Dow Jones dokonca vzrástol na historické maximum. Po
výraznom raste od začiatku roka je opatrnosť namieste a mnohé naznačí i ďalšia výsledková sezóna, ktorá sa začne už začiatkom apríla.

Splatnosť dlhopisových investícií

Geografické rozloženie akciových 
investícií

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

Mesačná správa k 28.03.2013

Názov / Emitent

Menové riziko

Hlavnou udalosťou mesiaca marca bola kríza na Cypre, aj keď jeho ekonomika tvorí len 0,2% HDP eurozóny. Prvý návrh na riešenie zo strany Trojky (EÚ, ECB a
MMF) a schválený prezidentom Cypru znamenal porušenie všetkého, čo doteraz vkladatelia v bankách brali ako istotu. Návrh uvažoval o dodatočnom zdanení
vkladov v pásmach do 100 tisíc EUR a od 100 tisíc EUR. Tento návrh nakoniec cyperský parlament odmietol. Po sérii rokovaní, keď sa istý čas javila možnosť, že
eurozóna bude o jedného člena menšia Cyprus dosiahol dohodu, ktorá mu otvára cestu k získaniu pomoci vo výške 10 mld. Eur. Zo sumy zostávajúcich 7 mld.
Eur, ktorú musí zabezpečiť Cyprus a ktorou Trojka podmieňuje pomoc, chce Cyprus podstatnú časť získať hlavne jednorázovým zdanením bankových vkladov.
Vkladov do 100 000 Eur sa to netýka, ale vklady nad 100 tisíc Eur zaznamenajú veľké straty a vkladatelia si odpíšu pravdepodobne až 80% z vkladov. Celá
cyperská kauza priniesla novú vlnu neistoty a obáv do eurozóny. Výnosy dlhopisov periférnych krajín na krízu reagovali miernym zvýšením výnosov, ale výnosy
core a semicore krajín výrazne klesli. 
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