
Mesačná správa k 31.12.2019

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
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.

Upozornenie: 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

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Dátum vytvorenia fondu:.......................................................22.03.2005
Čistá hodnota majetku vo fonde:..........................................64 479 469,91€

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:.............................0,045321€
Depozitár dôchodkového fondu:..........................................Československá obchodná banka, a.s.
Odplata za správu dôchodkového fondu:............................0,3 % p. a. 
Modifikovaná durácia:.........................................................11,74

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
Akciové indexy si v úvode decembra prešli miernou korekciou. Zozačiatku nimi otriasli správy z 
USA ohľadom možného obnovenia ciel na dovoz hliníka z Brazílie a Argentíny, ako aj plánovaného 
zvýšenia ciel na čínske tovary v prípade, ak do 15. decembra nedôjde k uzavretiu prvej fázy 
obchodnej dohody. Akciové trhy dosiahli decembrové minimá po vyhlásení amerického prezidenta 
Donalda Trumpa, že k obchodnej dohode medzi USA a Čínou môže dôjsť až po prezidentských 
voľbách v USA plánovaných 3. novembra 2020. Z nárastu neistoty profitovali hlavne americké 
štátne dlhopisy, ktorých výnosy klesali na všetkých splatnostiach. Korekcia ale netrvala dlho. Clá 
pre Brazíliu a Argentínu nakoniec neboli obnovené a USA sa s Čínou dohodli na finálnych 
podmienkach prvej z troch fáz obchodnej dohody. Akciové trhy prijali tieto kroky s nadšením, čo 
viedlo k ich odhodlaniu vystúpiť na nové vrcholy. Pozitívne správy priniesla aj britská scéna. 
Predčasné parlamentné voľby vyhrala Konzervatívna strana britského premiéra Borisa Johnsona. 
Absolútna väčšina kresiel tejto strany dala trhom nádej na odchod Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného Írska z EÚ s dohodou, čím opadli obavy z tvrdého brexitu. Úniu by Spojené 
kráľovstvo malo opustiť koncom januára 2020.

Spolu s akciami rástli aj výnosy štátnych dlhopisov. Výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov sa vo 
väčšine krajín eurozóny počas decembra dostali do kladného teritória. Výnosová krivka USA sa v 
decembri vplyvom nárastu rozdielu medzi výnosom na 10 a 2-ročnej splatnosti ešte viac vzdialila 
inverznému tvaru, ktorý nadobudla počas augusta.

Posledné zasadnutie centrálnych bánk v roku 2019 trhy neprekvapilo. Americká centrálna banka 
Fed úrokové sadzby nezmenila a zmenu neplánuje ani v roku 2020. K prvému zvýšeniu by podľa 
jej prognóz malo prísť v roku 2021, k druhému v roku 2022. Bez zmeny ponechala úrokové sadzby 
aj Európska centrálna banka. V prípade potreby sa však ich ďalšiemu zníženiu nebráni.

Hlavné akciové indexy sa počas decembra vyvíjali nasledovne: Americké akciové indexy: S&P 500 
(+2,86%), DOW JONES (+1,74%), NASDAQ (+3,92%), Európske akciové indexy: EUROSTOXX 
50 (+1,12%), STOXXEUROPE 600 (+2,06%), DAX (+0,10%), FTSE 100 (+2,67%), Ázijské akciové 
indexy: Nikkei 225 (+1,56%), HangSeng (+7,00%), index rozvinutých trhov: MSCI World (+2,89%), 
index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (7,17%). 

Menové páry sa vyvíjali nasledovne: EUR/USD (+1,77%), EUR/GBP (-0,70%), EUR/CHF 
(-1,48%), EUR/JPY (+0,96%).

Fond Perspektíva zakončil posledný mesiac poklesom o 1,74%. Rok 2019 ukončuje s celoročnou 
kumulatívnou výkonnosťou +13,43%.   

VÝKONNOSŤ FONDU

Splatnosť dlhopisových investícií

Geografické rozloženie investícií Rozloženie majetku fondu
ROZLOŽENIE PORTFÓLIA

Štruktúra aktív fondu podľa meny



Mesačná správa k 30.11.2019

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

Základné informácie o fonde

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde: 
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 
Depozitár:
Odplata za správu dôchodkového fondu: 
Modifikovaná durácia:

22.03.2005
64 914 957,53€

0,046122€
Československá obchodná banka, a.s. 

0,3 % p. a.
12,04

Rozloženie portfólia

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.

Upozornenie: 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

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu

Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu

Komentár portfólio manažéra
Akciové trhy v novembri nadviazali na rastúci trend z druhej polovice októbra. 
Americké akciové indexy niekoľkokrát prepisovali historické maximá, pričom 
nezaostávali ani tie európske. Uzatváracie ceny indexu EUROSTOXX 50 boli 
najvyššie za posledné štyri roky. Príčinou rastu boli hlavne nádeje na rýchly 
posun v obchodných sporoch. K podpísaniu prvej fázy obchodnej dohody medzi 
USA a Čínou malo prísť už v priebehu tohto mesiaca. Dohodu sa nakoniec 
podpísať nepodarilo a najpravdepodobnejším termínom je tak začiatok roka 
2020. Rast akciových trhov počas novembra zaváhal len v reakcii na 
rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten podpísal zákon 
podporujúci demonštrantov v Hongkongu. Jeho podpísanie znamená riziko pre 
dosiahnutie prvej fázy obchodnej dohody, nakoľko protesty, ktoré v Hongkongu 
začali počas júna tohto roka predstavujú pre Čínu citlivú záležitosť. Vzniknuté 
napätie nakoniec potlačilo oznámenie čínskych predstaviteľov o možnom 
sprísnení trestov za porušenie práv duševného vlastníctva, ktorých problematika 
je pre USA jedným z kľúčových bodov súčasnej dohody. 

Akciové trhy sa v novembri prvýkrát po niekoľkých mesiacoch mohli oprieť aj o 
sériu pozitívnych makroekonomických dát. Nemecku a Spojenému kráľovstvu sa 
v treťom kvartáli podarilo vyhnúť očakávanej recesii. Trh práce opäť posilnil v 
USA, ako aj v európskych krajinách, pričom k zlepšeniu došlo taktiež v prípade 
inflácie v eurozóne. V novembri si mierne polepšil sektor výroby, naopak sektor 
služieb prekvapivo oslabil. Pozitívne správy naznačili stabilizáciu globálnej 
ekonomiky. Optimizmus z dát však netreba preháňať, nakoľko mnoho faktorov 
nedáva priaznivý výhľad pre rast, na aký sme boli v predchádzajúcich rokoch 
zvyknutí. Nárast obchodného protekcionizmu, znížený rast produktivity práce, 
starnúca populácia a výrazne slabnúci priemysel sú stále prítomnými rizikami, 
pričom uvoľnená menová politika nemusí byť dostatočne silnou vakcínou na 
pomaly sa šíriacu chorobu v podobe spomaľovania rastu globálnej ekonomiky.

Nekončiaci novembrový apetít investorov po rizikovejších aktívach spôsobil 
ďalšie výpredaje bezpečných prístavov. Zlato si počas novembra odpísalo 
-3,24%. Výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov rástli o 8,48 bodov, 
nemeckých o 4,7 a slovenských o 3 body. 

Naopak hlavné akciové indexy sa počas novembra vyvíjali nasledovne: 
Americké akciové indexy: S&P 500 (+3,40%), DOW JONES (+3,72%), NASDAQ 
(+3,96%), Európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (+2,75%), 
STOXXEUROPE 600 (+2,69%), DAX (+2,87%), FTSE 100 (+1,35%), Ázijské 
akciové indexy: Nikkei 225 (+1,6%), HangSeng (-2,08%), index rozvinutých 
trhov: MSCI World (+2,63%), index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (-0,19%). 

Menové páry sa vyvíjali nasledovne: EUR/USD (-1,20%), EUR/ GBP (-1,13%), 
EUR/CHF (+0,16%), EUR/JPY (+0,10%).

Fond Prosperita si pod vplyvom novembrových udalostí odpísal miernych 
0,06%. Od začiatku roka 2019 dosiahol kumulatívnu výkonnosť +15,44%.

Výkonnosť fondu



Mesačná správa k 31.10.2019

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

Základné informácie o fonde

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde: 
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 
Depozitár:
Odplata za správu dôchodkového fondu: 
Modifikovaná durácia:

22.03.2005
64 386 190,16€

0,046150€
Československá obchodná banka, a.s. 

0,3 % p. a.
10,72

Rozloženie portfólia

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.

Upozornenie: 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

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu

Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu

Komentár portfólio manažéra
Spomaľujúce dáta z ekonomiky a nové americké clá uvalené na európske 
lietadlá (10%) a poľnohospodárske tovary (25%) v celkovom objeme 7,5 mld. 
USD viedli začiatkom októbra k prepadu na akciových trhoch a poklesu výnosov 
dlhopisov. Neskôr sa vývoj na finančných trhoch otočil v prospech akcií. 
Pozitívnu náladu čerpali hlavne zo zmiernenia politických rizík. USA a Čína 
dosiahli v októbri prvú z troch fáz obchodnej dohody, ktorá by mala byť 
podpísaná v priebehu novembra. Britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi sa 
zas podarilo nájsť dohodu o brexite, ktorá vyhovuje nielen Európskej komisii, ale 
aj britskému parlamentu. Napriek tomu sa mu nepodarilo presadiť jej zrýchlenú 
implementáciu a pôvodný termín odchodu Veľkej Británie z EÚ sa z konca 
októbra presunul na január 2020.  Presnejší obraz o tom, kam sa celá brexitová 
sága posunie, nám s najväčšou pravdepodobnosťou prinesie výsledok 
predčasných parlamentných volieb naplánovaných na 12. novembra.
Vyšší záujem o rizikovejšie aktíva bol tiež výsledkom pozitívnych trhových 
očakávaní ohľadom ďalšieho uvoľňovania menovej politiky. Americká centrálna 
banka Fed trhy nesklamala a na októbrovom zasadnutí znížila úrokové sadzby o 
25 bodov do pásma 1,5%-1,75%. Ďalšie znižovanie už tento rok neplánuje. 
Európska centrálna banka ponechala svoju menovú politiku po septembrovom 
podpornom balíku nezmenenú. Spomaľujúce dáta z ekonomiky a nové americké 
clá uvalené na európske lietadlá (10%) a poľnohospodárske tovary (25%) v 
celkovom objeme 7,5 mld. USD viedli začiatkom októbra k prepadu na 
akciových trhoch a poklesu výnosov dlhopisov. Neskôr sa vývoj na finančných 
trhoch otočil v prospech akcií. Pozitívnu náladu čerpali hlavne zo zmiernenia 
politických rizík. USA a Čína dosiahli v októbri prvú z troch fáz obchodnej 
dohody, ktorá by mala byť podpísaná v priebehu novembra. Britskému 
premiérovi Borisovi Johnsonovi sa zas podarilo nájsť dohodu o brexite, ktorá 
vyhovuje nielen Európskej komisii, ale aj britskému parlamentu. Napriek tomu sa 
mu nepodarilo presadiť jej zrýchlenú implementáciu a pôvodný termín odchodu 
Veľkej Británie z EÚ sa z konca októbra presunul na január 2020.  Presnejší 
obraz o tom, kam sa celá brexitová sága posunie, nám s najväčšou 
pravdepodobnosťou prinesie výsledok predčasných parlamentných volieb 
naplánovaných na 12. novembra.

Vyšší záujem o rizikovejšie aktíva bol tiež výsledkom pozitívnych trhových 
očakávaní ohľadom ďalšieho uvoľňovania menovej politiky. Americká centrálna 
banka Fed trhy nesklamala a na októbrovom zasadnutí znížila úrokové sadzby o 
25 bodov do pásma 1,5%-1,75%. Ďalšie znižovanie už tento rok neplánuje. 
Európska centrálna banka ponechala svoju menovú politiku po septembrovom 
podpornom balíku nezmenenú.

Napriek slabému úvodu mesiaca si americké akciové indexy dokázali počas 
októbra siahnuť na svoje nové maximá. Hlavné akciové indexy sa počas októbra 
vyvíjali nasledovne: Americké akciové indexy: S&P 500 (+2,04%), DOW JONES 
(+0,48%), NASDAQ (+4,31%), Európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 
(+0,98%), STOXXEUROPE 600 (+0,92%), DAX (+3,53%), FTSE 100 (-2,16%), 
Ázijské akciové indexy: Nikkei 225 (+5,38%), HangSeng (+3,12%), index 
rozvinutých trhov: MSCI World (+2,45%), index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM 
(+4,09%). 

Dlhopisovým trhom sa v októbri nedarilo, spôsobil to znížený záujem 
investorov a ich presun do rizikovejších aktív. Výnosy štátnych dlhopisov 
USA, Nemecka, či Slovenska rástli, ich ceny naopak klesali. Napriek tomu 
ostali výnosy do splatnosti európskych štátnych dlhopisov blízko nuly alebo v 
zápornom teritóriu.Väčšina cudzích mien zastúpených v portfóliu voči euru 
oslabovala. Domáca mena sa vyvíjala nasledovne: EUR/USD (+2,32%), EUR/
GBP (-2,84%), EUR/CHF (+1,15%), EUR/JPY (+2,28%).

Fond Prosperita si pod vplyvom októbrových udalostí odpísal 1,66%. Od 
začiatku roka 2019 dosiahol kumulatívnu výkonnosť +15,51%.

Výkonnosť fondu



Mesačná správa k 30.09.2019

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

Základné informácie o fonde

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde: 
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 
Depozitár:
Odplata za správu dôchodkového fondu: 
Modifikovaná durácia:

22.03.2005
64 828 843,40€

0,04690€
Československá obchodná banka, a.s. 

0,3 % p. a.
10,56

Rozloženie portfólia

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.

Upozornenie: 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

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu

Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu

Komentár portfólio manažéra

Začiatok septembra sa niesol v duchu zmiernenia nervozity na finančných 
trhoch, z ktorého na úkor dlhopisových titulov profitovali predovšetkým akciové 
trhy atakujúce svoje maximá.

Augustová nervozita na poli obchodnej vojny sa v priebehu septembra prevažne 
miernila vplyvom zníženia objemu amerických ciel z 300 mld. USD na 110 mld. 
USD, ako aj mierových gest v podobe colného oslobodenia časti amerických a  
čínskych produktov. Hlavným spúšťačom dlhopisových výpredajov a orientácie 
investorov na rizikovejšie akcie bolo oznámenie čínskeho ministerstva obchodu, 
podľa ktorého sa ďalšie rokovania ohľadom obchodnej dohody budú konať už 
začiatkom októbra. Miernu nervozitu na akciových trhoch vyvolala koncom 
septembra len správa ohľadom limitovania amerických kapitálových tokov 
smerujúcich do Číny, ako aj možného vyradenia čínskych firiem z amerických 
búrz.

Pravdepodobnosť tvrdého brexitu poklesla v reakcii na sériu neúspechov 
britského premiéra Borisa Johnsona. Parlament zamietol jeho návrh na 
vyhlásenie predčasných volieb, ako aj augustový návrh na rozpustenie 
parlamentu. Výraznejší presun investorov z dlhopisov do akcií napokon spôsobil 
novoprijatý zákon, ktorý v prípade nenájdenia dohody zaväzuje britského 
premiéra požiadať o odklad brexitu na január 2020.

Výrazne pozitívny signál poslala na finančné trhy Európska centrálna banka 
(ECB), ktorá sa svojimi novoprijatými opatreniami snaží bojovať proti 
postupnému hospodárskemu spomaľovaniu eurozóny a inflácii, ktorá sa 
dlhodobo nachádza pod cieľovou hodnotou 2%. Súbor opatrení obsahuje 
zníženie depozitnej úrokovej sadzby na – 0,5%, obnovu nákupu dlhopisov v 
objeme 20 mld. EUR mesačne a výhodnejšie dlhodobé pôžičky pre banky 
(TLTRO3). Podľa vyjadrení ECB budú úrokové sadzby nezmenené alebo v 
prípade potreby ďalej znižované až do doby, kým sa inflácia nezačne približovať 
k 2%. Pomerne neutrálny signál poslal na finančné trhy americký Fed. Ten síce 
úrokové sadzby znížil o 0,25 bodu do pásma 1,75% – 2,00%, avšak Jerome 
Powell sa vyjadril, že ďalšie znižovanie príde iba v prípade, ak 
makroekonomické indikátory budú vykazovať výrazné spomalenie americkej 
ekonomiky.

Americkými akciovými indexami výraznejšie otriasol v druhej polovici septembra 
útok na celosvetovo najväčší ropný areál nachádzajúci sa v Saudskej Arábii. 
Situáciu sa ku koncu septembra podarilo upokojiť a vďaka ropným rezervám 
Saudskej Arábie a ďalších krajín sa produkcia ropy rýchlo vrátila k pôvodným 
objemom.

V reakcii na spomenuté udalosti sa hlavné akciové indexy vyvíjali nasledovne: 
Americké akciové indexy: S&P 500 (1,72%), DOW JONES (1,95%), NASDAQ 
(0,76%), Európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (4,16%), STOXXEUROPE 
600 (3,6%), DAX (4,09%), FTSE 100 (2,79%).Ázijské akciové indexy: Nikkei 225 
(5,08%), HangSeng (1,43%), Svetový index: MSCI World (1,94%), Index 
rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (1,69%).

Výkonnosť fondu

Akciový fond Prosperita pod vplyvom septembrových udalostí odpisuje 
-0,81%, a to aj napriek tomu, že sa akciovým trhom v septembri výrazne
darilo. Môže za to aktívna stratégia riadenia fondu, vďaka ktorej je majetok v
súčasnosti výraznejšie alokovaný v dlhopisových tituloch, ktoré aj napriek
lepšiemu záveru mesiaca po väčšinu septembra strácali. Nová stratégia
riadenia fondu bola prijatá z dôvodu prítomných rizík v podobe obchodnej
vojny, brexitu a výrazného spomaľovania globálneho hospodárskeho rastu.
Napriek miernej septembrovej strate dosahuje fond od začiatku roka
výkonnosť 17,46%.



Mesačná správa k 30.08.2019

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

Základné informácie o fonde

Dátum vytvorenia fondu:
Čistá hodnota majetku vo fonde: 
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 
Depozitár:
Odplata za správu dôchodkového fondu: 
Modifikovaná durácia:

22.03.2005
64 626 722,75 €

0,047312 €
Československá obchodná banka, a.s. 

0,3 % p. a.
10,55

Rozloženie portfólia

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.

Upozornenie: 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

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu

Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu

Komentár portfólio manažéra

Tohtoročný august sa niesol v duchu výpredajov na akciových trhoch a 
vyhľadávania vôd bezpečných prístavov. Za súčasnú situáciu, ktorú pozorujeme 
na finančných trhoch, môžu hlavne vyostrená situácia okolo obchodnej vojny 
medzi USA a Čínou, ktorá takmer prerástla až do vojny menovej po tom, ako 
Čína po prvýkrát po dlhej dobe 11 rokov zámerne devalvovala svoju domácu 
menu a oznámila odvetné clá voči USA. K nervozite prispel aj nárast 
pravdepodobnosti tvrdého brexitu a neistá vnútropolitická situácia v Taliansku, 
kde taliansky premiér Guiseppe Conte ohlásil svoju demisiu a poslal tak 
taliansky akciový index FTSE MIB do červeného poľa. Hlavné akciové indexy sa 
za mesiac august vyvíjali nasledovne: Americké akciové indexy: S&P 500 
(-1,81%), DOW JONES (-1,72%), NASDAQ (-2,01%) Európske akciové indexy: 
EUROSTOXX 50 (-1,16%), STOXXEUROPE 600 (-1,63%), DAX (-2,05%), 
FTSE 100 (-5,00%), Ázijské akciové indexy: Nikkei 225 (-3,8%), HangSeng 
(-7,39%).

Výpredaje na akciových trhoch podporil aj inverzný tvar výnosovej krivky v USA, 
ktorý zvyčajne signalizuje zhoršujúci sa výhľad dlhodobého ekonomického rastu. 
Naposledy bol pozorovaný pred vypuknutím finančnej krízy v roku 2007. 
Investori zvyšujú svoj dopyt po dlhopisoch s vysokým ratingom, čím tlačia na 
zníženie ich výnosov. Inak tomu nie je ani v Európe. V súčasnosti sa výnosy 
nemeckých štátnych dlhopisov na všetkých splatnostiach dostali do záporného 
teritória. K výnosu 0% sa postupne blížia aj rizikovejšie krajiny ako Španielsko, 
Portugalsko a Cyprus. Celosvetovo sa približne 30% dlhopisov obchoduje so 
záporným výnosom, čo znamená, že ceny dlhopisov sa blížia k svojim 
historickým maximám.

Obľube sa tento mesiac teší najmä zlato, ktoré chytilo takzvanú „divokú rally“ a 
vzalo si späť titul lídra medzi drahými kovmi, ktorý mu v roku 2018 zobralo 
paládium. Zlato je v tomto roku jednou z najvýnosnejších investícií a od začiatku 
roka si pripísalo približne 19% pričom len za mesiac august zaznamenalo 
percentuálny nárast o 7,54%.  V súčasnosti sa nachádza na najvyššej úrovni od 
mája 2013.Na trhu s menami sa darilo predovšetkým JPY a CHF, ktoré sú 
hlavnými reprezentantmi označenia „bezpečný prístav“. GBP sa vďaka brexitu 
dotkla svojho trojročného minima a čínsky CNY na páre s USD oslabil o 3,81%, 
čo je najvýraznejší mesační pokles od čínskej menovej reformy v roku 1994. 
Euru sa na pároch s ostatnými menami darilo nasledovne: EUR/USD (-0,85%), 
EUR/GBP (-0,76%), EUR/CHF               (-1,12%), EUR/JPY (-3,02%).

Na výkonnosti fondu Prosperita sa začína prejavovať aktívny manažment 
portfólia, ktorý umožňuje presun majetku fondu z rizikovejších akciových titulov 
do bezpečnejších dlhopisových titulov a drahých kovov, čím tak dokáže 
dosahovať kladný výnos aj vo výrazne rizikovom a neistom prostredí. Za mesiac 
august si fond pripísal 4,55% a od začiatku roka 18,42%.

Výkonnosť fondu



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

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 

Mesačná správa k 31. júl 2019

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: 0,045251 €

Čistá hodnota majetku: 61 311 646,77 €

Odplata za správu dôchodkového fondu: 0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia: 10,55

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

Komentár správcu fondu (k 31.07.2019)

Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu

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.

Po vysokých výkonnostiach na akciových trhoch priniesol vstup do druhej polovice roka zmiešané výsledky. Vyspelým akciovým 
trhom sa v júli darilo zväčša rásť. Pomohli k tomu najmä centrálne banky a dobrá výsledková sezóna. Americká centrálna banka Fed 
na konci mesiaca znížila úrokové sadzby o 25 bodov na 2,25%. Ide o prvé znižovanie od poslednej krízy, avšak podľa guvernéra 
Powella išlo skôr o reakciu na slabnúce dáta a neobáva sa nástupu dlhodobej fázy uťahovania menovej politiky. Na druhej strane 
nevylúčil, že k podobnému znižovaniu môže v priebehu tohto roka ešte dôjsť. Európska centrálna banka neprekvapila, nové opatrenia 
možno očakávať najskôr na septembrovom zasadnutí. Guvernéra Maria Draghiho nahradí po skončení mandátu súčasná šéfka 
Medzinárodného menového fondu Christine Lagardeová, ktorá sa prikláňa smerom k uvoľňovaniu menovej politiky v eurozóne pre 
podporu hospodárskeho rastu a inflácie. 
V júli sa darilo najmä americkým akciovým trhom. Index S&P500 rástol o 1,31% a prvýkrát v histórii prekonal hranicu 3000 bodov. 
Najvýraznejšie o 2,32% rástol index technologických akcií Nasdaq. Z európskych akciových indexov sa darilo britskému FTSE100 s 
rastom o 2,17%. Nemecký DAX  klesol o 1,69% po ďalšom sklamaní z výrobných dát. Mierny vietor narobili akcie Deutsche Bank, 
ktorá spustila reštrukturalizáciu a plánuje prepustiť 18 tisíc zamestnancov. Neskôr počas mesiaca akcie nemeckej banky rástli na 
pôvodné úrovne. Rovnako o 1,69% klesol index rozvíjajúcich sa trhov MSCI emerging markets. Vyspelé trhy merané indexom MSCI 
World si pripísali 0,42%. 
Na dlhopisových trhoch sa darilo najmä dlhopisom s vysokým ratingom. Výnosy dlhopisov v eurozóne klesali na nové historické 
minimá, ceny inverzne rástli. Okrem periférie eurozóny dosahovali 10-ročné štátne dlhopisy záporné výnosy do splatnosti. Prvýkrát v 
histórii to platilo aj pre slovenské dlhopisy, ich výnos klesol za júl o 26,2 bodov na úroveň -0,107%. Výnos nemeckých 10-ročných 
dlhopisov klesol o 11,3 bodov na -0,442%. Výnos amerických dlhopisov s rovnakou splatnosťou iba kozmeticky vzrástol na úroveň 
2,0144%. 
Rizikami na trhu ostávajú geopolitické napätie v otázke obchodnej vojny. V Európe ostala stále nevyriešená otázka okolo brexitu. V 
júli bol do premiérskeho postu zvolený Boris Johnson. Krajina má čas na odchod z Únie do konca októbra, pričom stále nie je jasné, či 
odíde s dohodou alebo bez nej. Britská libra v júli oslabovala, voči euru stratila 1,67%. Euro voči doláru oslabilo o 2,61% na úroveň 
1,10766 EUR/USD. Cena zlata za mesiac stúpla iba o miernych 0,30% na úroveň 1413,78 USD/unca.
V júli si fond Prosperita pripísal 2,10% a od začiatku roka dosiahol výkonnosť +13,26%. Počas mesiaca nedošlo v zložení portfólia k 
výrazným zmenám. 

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

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu



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

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

Mesačná správa k 28. júnu 2019

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: 0,044321 €

Čistá hodnota majetku: 59 650 918,71 €

Odplata za správu dôchodkového fondu: 0,3 % p. a.

Modifikovaná durácia: 10,87

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

Komentár správcu fondu (k 28.06.2019)

Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu

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.

Akciovým trhom sa darilo po minulo mesačnom poklese pozviechať. Prispela k tomu komunikácia najväčších centrálnych bánk, ktoré 
sú ochotné podporiť ekonomický rast. Americká centrálna banka Fed prisľúbila znižovanie sadzieb v blízkej budúcnosti. Načasovanie 
a rozsah budú oznámené neskôr a odvíjať sa budú od sérií ekonomických dát, ktoré v poslednej dobe mierne oslabovali.  
Európska centrálne banka na júnovom zasadnutí natiahla víziu obdobia nízkych sadzieb do polovice budúceho roka, v nadväznosti s 
nižším odhadom inflácie a hospodárskeho rastu. Inflačné dáta už v júni ukázali spomalenie rastu cien v eurozóne a ak sa výhľad pre 
ekonomiku nezlepší, ECB bude musieť konať. Guvernér Mario Draghi dokonca označil znižovanie sadzieb za primárny nástroj ďalšej 
podpory. Veľké nádeje o zlepšení obchodných vzťahov medzi USA a Čínou sa vkladali do samitu krajín G20, na ktorom sa stretli aj 
prezidenti sporných strán. K nastoleniu ďalších ciel nedošlo, no keďže sa samit konal posledné víkendové júnové dni, výsledok na 
júnový trhový vývoj to už nemalo. Pozitívny dopad malo upokojenie americko-mexických vzťahov. USA nezdvihli clá na tovar 
dovážaný z Mexika po dohode medzi krajinami na obmedzení migrácie cez mexickú hranicu. 
Za jún sa najviac darilo americkým akciovým trhom, index S&P500 (+6,89%) prekonal nové historické maximá. O percento menej si 
pripísal európsky index EuroStoxx50, širší StoxxEurope6OO rástol o 4,28%. Japonský Nikkei225 posilnil o 3,28%, z uvoľnenia 
obchodného napätia vyťažil čínsky HangSeng +6,10% . Evidentný náznak znižovania sadzieb centrálnymi bankami posunulo výnosy 
dlhopisov výrazne nadol, ceny inverzne rástli. Výnosy amerických 10-ročných dlhopisov klesli o takmer 12 bodov na úroveň 2,0051%. 
Nemecké dlhopisy po správach z ECB klesli hlbšie do záporných hodnôt (-0,329%). Dopyt po kvalitných dlhopisoch (s nízkym 
kreditným rizikom) z eurozóny posunul aj výnosy slovenských 10-ročných dlhopisoch na historické minimá, jún ukončili na úrovni 
0,155%. Veľmi dobre sa darilo zlatu, ktoré za jún vzrástlo o 7,96%. Okrem neistoty z eskalácie rizík mu pomohli nižšie výnosy na 
dlhopisoch a slabší dolár. Euro voči doláru posilnilo za jún o 1,83%. Napätie na Blízkom východe nemalo výrazný vplyv na nárast 
nervozity na akciových trhoch, spôsobilo však nárast cien ropy (Brent rástol za jún o 3,19%). V Ománskom zálive došlo k útoky na 
tankery a USA z nich podozrieval Irán. Iránu sa „podarilo“ zostreliť americký dron a takmer došlo k vojenskej odpovedi na Irán, čo 
ešte viac naštrbilo bezpečnostnú situáciu v oblasti. 
V júni si fond Prosperita pripísal 1,59% a od začiatku roka dosiahol výkonnosť +10,93%. Počas mesiaca jún sme znížili akciovú 
zložku a kúpili štátne dlhopisy s vysokým ratingom a cenné papiere naviazané na vývoj cien zlata. 

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

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu



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

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

Mesačná správa k 31. máju 2019

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: 0,043628 €

Čistá hodnota majetku: 58 198 350,92 €

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 aktív fondu podľa meny



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

Investičné zameranie

Komentár správcu fondu (k 31.05.2019)

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.

Hlavnou udalosťou mája mala byť dlho očakávaná a avizovaná obchodná dohoda medzi Čínou a USA. Namiesto nej americký 
prezident Trump opäť prekvapil zvýšením ciel z 10% na 25% na čínsky tovar v objeme 200 mld. USD, čo akciové trhy nepotešilo. 
Navyše USA zaradilo čínsku technologickú firmu Huawei (druhý najväčší výrobca smartfónov) na čiernu listinu kvôli podozreniam zo 
špionáže. Huawei  tak čelí zákazu používania americkými federálnymi úradmi a obmedzeniam v obchodovaní s firmou.
Akcie za máj poklesli k tohoročným marcovým príp. aprílovým úrovniam. Americký akciový index S&P500 klesol za máj o 6,58%, 
technologický Nasdaq o 8,4%. Európske akciové indexy ubrali v priemere o 5 až 6%, ich pokles mierne vyvažovali očakávania o 
budúcej fiškálnej podpore naprieč európskymi štátmi. Čínsky akciový index HangSeng poklesol o 9,42%. Svetový akciový index 
vyspelých krajín MSCI World poklesol o 6,08%, index rozvíjajúcich sa trhov MSCI Emerging markets o 7,53%.
Predstavitelia americkej centrálnej banky Fed sa vyjadrili, že pokiaľ sa obchodné vojny negatívne podpíšu na výkonnosti americkej 
ekonomiky, menová politika bude upravená. Podpísanie obchodnej dohody sa stalo nedohľadným a trh vsádza na znižovanie sadzieb 
Fed-u už v septembri tohto roka. Výnosy amerických dlhopisov prudko klesali, najviac 2 a 3-ročné splatnosti. Podobne reagovali aj 
bezpečné nemecké dlhopisy, najmä na dlhšom konci (10 a viacročné splatnosti). Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov sa vrátili 
do záporného pásma. Ceny bezpečných dlhopisov s vysokým ratingom inverzne rástli. Rovnako vysoký dopyt hnal ceny slovenských 
dlhopisov nahor. 
Neschopnosť britskej premiérky dosiahnuť schválenie dohody o odchode krajiny z EÚ vyústil do jej rezignácie. Symbolicky práve v 
máji (end of May) ohlásila svoj koniec na čele britského parlamentu. Funkciu predsedníčky vlády definitívne opustí 7. júna. 
Pravdepodobnosť tvrdého brexitu sa zvýšila. To nepomohlo britskej libre, ktorá voči euru oslabila o 2,69% s kurzom k 31.5. na úrovni 
0,88414 EUR/GBP. Euro voči americkému doláru oslabilo o 0,41% na úroveň 1,1169 EUR/USD.
Nárast nervozity na trhu pomohol cene zlata rásť o 1,72% na úroveň 1305,58 USD za uncu. Ropa silno oslabovala jednak z obáv o 
globálny rast, aj po zvýšenom objeme zásob v USA.
Pokles na akciových trhoch sa podpísal na májovej výkonnosti fondu Prosperita o 8,01%. Od začiatku roka k 31.5.2019 si však udržal 
kladnú výkonnosť +9,20%, čím prekonal výkonnosť väčšiny aktívne riadených akciových dôchodkových fondov. Počas mesiaca sme 
vo fonde redukovali akciovú zložku.

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

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu



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

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

Mesačná správa k 30. aprílu 2019

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

Komentár správcu fondu (k 30.04.2019)

Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu

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.

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. 

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

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu



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

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

Mesačná správa k 29. marcu 2019

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: 0,045631 €

Čistá hodnota majetku: 59 922 739,35 €

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

Komentár správcu fondu (k 29.03.2019)

Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu

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.

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%. Medzi akciové tituly z nášho portfólia, ktorým sa v marci darilo najlepšie, patrili najmä tie americké ako Accenture 
(informačné technológie), Take-Two Interactive Software (multimédiá), Chipotle Mexican Grill (reštaurácie) alebo Lululemon Athletica 
(textil).
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.
Fond Prosperita narástol v marci 2019 o 1,28%. Od začiatku roka k 29.3.2019 fond zaznamenal rast o 14,21%. Z geografického 
hľadiska sme v portfóliu mierne znížili podiel regiónu Severnej Ameriky. Zo sektorov sa zväčšil objem priemyslu, spotrebného tovaru 
a materiálov a naopak mierne poklesol sektor zdravotníctva, financií a informačných technológií.

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

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Správca fondu: Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.

Depozitár: 
Typ fondu:  

Československá obchodná banka, a.s. 
Akciový

Deň vytvorenia fondu: 22. 3. 2005
Portfólio manažér: Ing. Matej Varga, PhD., CFA

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 
Čistá hodnota majetku:  
Odplata za správu dôchodkového fondu:  
Modifikovaná durácia: 

0,044864 € 
58 308 687,81€ 
0,3% p. a.
0,00

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 
Mesačná správa k 28. Februáru 2019

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA AKCIOVEJ ZLOŽKY PODĽA 
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA AKTÍV 
FONDU PODĽA MENY



NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľ ad 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

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 28.02.2019)
Na januárový rast nadviazal akciový trh rastom aj vo februári. Optimizmus na finančných trhoch pramenil najmä z priaznivého vývoja zahraničného obchodu 
medzi USA a Čínou. Predpoklad odloženia novej vlny ciel dokonca poslal čínske akciové indexy na nové lokálne maximá od júna 2018. Potešilo aj vyjadrenie 
šéfa americkej centrálnej banky Fed, Jeroma Powella, podľa ktorého je americký trh práce silný, inflácia sa drží blízko cieľa a výhľad hospodárstva považuje 
stále za pozitívny. Naopak, zhoršovanie ekonomických prognóz naprieč Európou viedlo k miernemu poklesu na európskych akciových trhoch v priebehu 
mesiaca. Nakoniec ale uzavreli február v zisku.. Najviac sa darilo americkým akciovým indexom (S&P 500 +2,97%, DowJones +3,67%, Nasdaq +2,76%). 
Najmenej zarobili rozvíjajúce sa trhy (MSCI Emerging Markets +0,10%). Medzi najvýraznejšie rastúce akciové tituly z portfólia patrili taktiež americké, ako 
napríklad Chipotle Mexican Grill, Xilinx alebo Fortinet a z európskych najvýraznejšie rástli akcie biotechnologickej firmy Argenx.
V Európe naďalej pretrvávala neistota ohľadom brexitu, pričom trhy strašila najmä možnosť tvrdého brexitu. Britská premiérka Mayová sa na začiatku mesiaca 
stretla s predstaviteľmi Európskej únie kvôli alternatívnemu riešeniu severoírskej otázky, ale britská Dolná snemovňa ju odmietla podporiť. Britský parlament 
bude s veľkou pravdepodobnosťou hlasovať o odklade brexitu. Pôvodný termín brexitu bol stanovený na 29. marca 2019.
Z makroekonomických dát karty zamiešali výsledky obchodných bilancií alebo inflácie. Zmenšujúci sa deficit obchodnej bilancie zaznamenalo USA (z 55,7 
mld. na 49,3 mld. USD) aj Veľká Británia (z 3,6 mld. na 3,2 mld. GBP). Naopak výrazne klesal prebytok obchodnej bilancie Nemecka (z 20,4 mld. na 13,9 
mld. EUR) aj Číny (z 57 mld. na 39 mld. USD). Inflácia v USA poklesla z 1,9% na 1,6%, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od júna 2017. Pokles inflácie 
zaznamenala aj Veľká Británia (z 2,1% na 1,8%) a v Číne z 1,9% na 1,7%. Pozitívne sa vyvíjal americký trh práce, kde sa zamestnanosť mimo 
poľnohospodárskeho sektora zvýšila o 304 tis. nových pracovných miest, pričom miesta sa objavili v oblastiach ako zdravotná starostlivosť, doprava alebo 
stavebný priemysel. Zverejnené boli aj slabšie americké maloobchodné dáta z konca minulého roka, ktoré sa oneskorili v dôsledku uzavretia štátnych inštitúcií 
v USA. Európska komisia očakávane znížila prognózu ekonomického rastu v eurozóne na rok 2019 z 1,9% na 1,3%.
Na menových trhoch sa z hlavných menových párov opäť darilo britkej libre. Euro voči libre za február oslabilo o 1,81% na hodnotu 0,85739 EUR/GBP. Euro 
ťahalo za kratší koniec aj v súboji s americkým dolárom. Menový pár EUR/USD uzatváral mesiac na hodnote 1,1371, čo predstavuje oslabenie eura o 0,67%. 
Voči švajčiarskemu franku oslabilo euro iba mierne o 0,28% na úroveň 1,13494 EUR/CHF.
Fond Prosperita rástol vo februári 2019 v dôsledku pozitívneho vývoja na akciových trhoch o 3,54%. V portfóliu sme mierne navýšili región Severnej Ameriky 
a naopak znížil sa región Japonska. Zo sektorov sa zväčšil objem spotrebiteľského sektora vrátane tovarov, naopak o niečo klesol sektor zdravotníctva.
Od začiatku roka k 28.2.2019 fond zaznamenal rast o 12,29%, čo predstavuje najsilnejší rast v konkurencii akciových dôchodkových fondov.
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Správca fondu: Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.

Depozitár: 
Typ fondu:  

Československá obchodná banka, a.s. 
Akciový

Deň vytvorenia fondu: 22. 3. 2005
Portfólio manažér: Ing. Matej Varga, PhD., CFA

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 
Čistá hodnota majetku:  
Odplata za správu dôchodkového fondu:  
Modifikovaná durácia: 

0,043330 € 
56 079 177,29 € 
0,3% p. a.
0,00

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond 
Mesačná správa k 31. Januáru 2019

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA AKCIOVEJ ZLOŽKY PODĽA 
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA AKTÍV 
FONDU PODĽA MENY
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Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľ ad 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

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 31.01.2019)
Akcie odštartovali rok 2019 silným rastom. Pozitívne na trh pôsobilo upokojenie obchodnej vojny medzi USA a Čínou a rast akcií nezastavili ani vyhlásenia 
spomaľujúceho HDP v Nemecku a Číne, čo trh zacenil koncom minulého roka. Ostro sledovanými udalosťami bolo hlasovanie o brexite spolu s vyjadrením 
dôvery britskej premiérke Therese Mayovej. Britský parlament vyjednanú dohodu o brexite odmietol a zároveň odmietol neriadený brexit – odchod z EÚ bez 
dohody.  Mayovej sa ale v prípade vyslovenia dôvery podarilo získať dostatočnú podporu v parlamente. Premiérka dostala mandát na vyjednanie novej dohody, 
Únia však so zmenami v dohode nesúhlasí. Problém tak ostáva stále otvorený a na jeho riešenie ostáva len málo času, keďže „rozvod“ je naplánovaný na 29. 
marec 2019. Predseda Európskej rady Tusk nevylúčil posunutie termínu brexitu. Na tento vývoj súčasne so zvyšujúcou sa pravdepodobnosťou predĺženia 
lehoty na vystúpenie UK z EÚ reagoval britský akciový trh rastom. V januári sme boli svedkami najdlhšieho 35-dňového „government shutdownu“ - 
pozastavenia financovania federálnych inštitúcií USA v histórií. Zamestnanci vládnych organizácií tak zostali bez výplat. Odstávka bola prerušená do polovice 
februára, tento stav môže pokračovať, kým Trump nezíska zdroje na financovanie stavby múru medzi USA a Mexikom, ktorý sľuboval ešte v predvolebnej 
kampani. Podstatný vplyv z USA malo zasadnutie centrálnej banky Fed, ktorá si zobrala oddychový čas v jastrabích vyjadreniach o uťahovaní menovej politiky. 
Uľavila tým najmä akciovým trhom, ktorým sa za prvý mesiac roka darilo rásť k hodnotám spred decembrovej korekcie. Na programe boli aj vyhlásenia 
štvrťročných výsledkov firiem. Slušné výsledky vykázali spoločnosti ako Facebook alebo Mastercard na čo ich akcie reagovali rastom, naopak oslabili akcie 
spoločnosti Microsoft. V januári rástli všetky svetové akciové indexy, najvýraznejšie tie americké (v priemere o takmer 9%). Európske akciové indexy rástli v 
priemere o viac ako 5% a darilo sa aj rozvíjajúcim sa trhom, pričom index MSCI Emerging Markets rástol o 8,71%. Index MSCI World odrážajúci výkonnosť 
akcií vo svete posilnil o 7,68%. Z akciových regiónov sa najviac darilo regiónu rozvíjajúcich sa trhov Latinskej Ameriky (+14,87%), naopak región Spojeného 
kráľovstva rástol len o 3,5%. Najvýkonnejšími akciovými sektormi boli za január nehnuteľnosti a energie. Rastom prekonávajúcim januárovú výkonnosť indexu 
S&P500 začali akcie AMD (Advanced Micro Devices), Twiter alebo AAP (Advanced Auto Parts), ktoré držíme vo fonde Prosperita (akcie AMD a AAP patrili 
medzi top 5 najvýkonnejších v indexe S&P500 za rok 2018). Z makroekonomických ukazovateľov sme videli pokles inflácie ale aj spomalenie rastu HDP 
rôznych krajín. Inflácia v USA poklesla z 2,2% na 1,9% (najnižšie od augusta 2017) z dôvodu znižujúcich sa cien pohonných hmôt a rovnako v Číne z dôvodu 
klesajúcich cien výrobkov (okrem potravín). Inflácia klesala aj v eurozóne na 1,6%, čím prekonala trhové očakávania. Nemecká ekonomika v roku 2018 rástla 
o 1,5% čo predstavuje výrazné spomalenie oproti minulému roku (v roku 2017 o 2,2%) z dôvodu pomalšieho rastu spotreby domácností, exportu aj vládnych 
výdavkov. Čína zaznamenala najpomalší rast od roku 1990 a v porovnaní s minulým rokom rástla o 6,4% (výrazne pod pôvodnými odhadmi) najmä z dôvodu 
spomalenia rastu investícií. V úvode mesiaca sa darilo doláru,  ďalšiemu posilňovaniu zabránili holubičie vyhlásenia predstaviteľov americkej centrálnej banky 
a nadol ho v priebehu mesiaca ťahalo zhoršenie nálady medzi americkými podnikateľmi (PMI) a spomínaný shutdown. Euro voči doláru celkovo v januári 
stratilo len mierne – 0,17% a menový pár mesiac uzavrel na hodnote 1,1448 EUR/USD. Britskou librou zamávalo hlasovanie o brexite a vyjadrenie dôvery 
Therese Mayovej. Odmietnutie dohody a zároveň zotrvanie Theresy Mayovej na svojom poste vyvolalo posilňovanie libry. Hedžing libry sme v prvej polovici 
mesiaca ukončili a libru nechali pracovať v prospeh fondu. Euro voči libre za január oslabilo o 2,86% na hodnotu 0,87321 EUR/GBP. Fond Prosperita 
zaznamenal v dôsledku pozitívneho vývoja na akciových trhoch za prvý mesiac roka 2019 rast o 8,45%.
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