
INDEX - indexový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Základné údaje o fonde

Správca fondu: AEGON, d.s.s., a.s.
Typ fondu: indexový dôchodkový fond
Depozitár: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
Deň vytvorenia fondu: 24. apríl 2012
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,034251 EUR
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde (NAV): 133 587,48 EUR
Referenčná hodnota fondu: 100 % akciový index MSCI World EUR
Skratka referenčnej hodnoty fondu v systéme Bloomberg: MSERWI
Dátum aktualizácie: 31.10.2012

Najväčšie investície do cenných papierov:

ISIN podiel v %

XMWO GY LU0274208692 95,21

Vyhodnotenie porovnania výkonnosti fondu s referenčnou hodnotou dôchodkového fondu

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

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.

V októbri pretrvávala na finančných trhoch nezvyčajná kombinácia vysokej politickej neistoty a nízkej volatility. Začiatkom októbra sa začalo obdobie
zverejňovania firemných výsledkov za tretí štvrťrok. Výsledky boli dokonca horšie než revidované očakávania. V priebehu mesiaca sa investori zamerali na
problémy amerického fiškálneho deficitu. Uplatňovanie automatická fiškálna politika od roku 2013 (zvyšovanie daní, znižovanie výdavkov) by mohlo
spôsobiť recesiu. Lepšie riešenie problému fiškálneho deficitu je možné očakávať po voľbách. Investori sa v priebehu mesiaca správali opatrne. 

V uplynulom mesiaci pokračovali v investovaní do cenných papierov sledujúcich referenčnú hodnotu fondu.

Štruktúra fondu podľa investícií

Menové riziko

Za predchádzajúci mesiac zaznamenala referenčná hodnota fondu negatívnu výkonnosť. Výkonnosť fondu (-1,69%) bola nižšia ako výkonnosť
referenčnej hodnoty fondu (-1,47%).

Mesačná správa k 31.10.2012
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