
VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Základné údaje o fonde

Správca fondu: AEGON, d.s.s., a.s.
Typ fondu: akciový dôchodkový fond
Depozitár: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
Deň vytvorenia fondu: 22. marec 2005
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,035845 EUR
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde (NAV): 347 018 992,74 EUR
Modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií: 0,72
Dátum aktualizácie: 28.02.2013

Najväčšie investície do cenných papierov:

Splatnosť ISIN podiel v %

Štátny dlhopis SR SD 218 16.11.2016 SK4120008202 11,14
Štátny dlhopis SR SD 210 22.1.2015 SK4120006504 11,06
Štátny dlhopis SR SD215 14.10.2013 SK4120007527 10,53
Česká exportní banka AS 04/15 15.4.2015 XS0499380128 4,91
SID Banka 09/13 27.9.2013 XS0835495309 4,86
Štátny dlhopis SR SD 214 27.4.2020 SK4120007204 4,34
ŠPP SR 0713 10.7.2013 SK6120000113 2,59
EFSF0215 4.2.2015 EU000A1G0AE8 2,07
Volkswagen Int. Finance 9.7.2013 XS0801630020 1,99
Štátny dlhopis SR SD219 19.1.2017 SK4120008301 1,96

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

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.

ECB ponechala podľa očakávania v priebehu februára kľúčové sadzby nezmenené. Pozitívne makrosprávy z eurozóny zatienili negatívne výsledky volieb v
Taliansku, ktoré mali dať odpoveď, ako riešiť dlhové problémy Talianska. Európske akciové indexy prešli turbulenciou a ku koncu mesiaca klesli. V USA sa
v priebehu februára nedohodli na vyriešení tzv. finančného útesu a do ekonomiky vstúpili automaticky škrty, ktoré by mohli spomaliť oživenie a znížiť rast
americkej ekonomiky až o 0,5% HDP. Americké akciové indexy však na to nereagovali a viac menej sa nezmenili. Vplyvom patových talianskych volieb sa
výnosy do splatnosti na talianskych, španielskych a portugalských dlhopisov prudko vzrástli (10 ročný taliansky dlhopis z 4,35% na 4,85%). Výnosy
dlhopisov jadrových krajín zamierili opačným smerom (10 ročný nemecký dlhopis z 1,70% na 1,45%). Výnosy dlhopisov Slovenska sa v podstate nezmenili,
čo znamená že rozdiely vo výnose medzi nemeckými a slovenskými dlhopismi vzrástli. Slovensko vo februári úspešne emitovalo nový 10 ročný
benchmarkový dlhopis (1,75 mld. EUR s výnosom 3,13%).
V uplynulom mesiaci sme do portfólia nakúpili štátne cenné papiere Slovenskej republiky SD218 a SD225.

Štruktúra fondu podľa investícií

Mesačná správa k 28.02.2013
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