
Mesačná správa k 31.12.2019

STABILITA dlhopisový garantovaný 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 nástrojov peňažného trhu s krátkou 
dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov 
denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie 
majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

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 DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:.................................................22.03.2005
Čistá hodnota majetku vo fonde:....................................389 984 031,84€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:.......................0,048547€ 
Depozitár dôchodkového fondu:....................................Československá obchodná banka, a.s.
Odplata za správu dôchodkového fondu:.......................0,3 % p. a. 
Modifikovaná durácia:....................................................8,34

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
Finančnými trhmi v úvode decembra otriasli správy amerického prezidenta Donalda Trumpa 
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. Z nárastu neistoty profitovali hlavne americké štátne dlhopisy, ktorých výnosy 
klesali na všetkých splatnostiach. Najväčší záujem o bezpečné prístavy však počas decembra 
vyvolalo až Trumpovo vyhlásenie, že k obchodnej dohode medzi USA a Čínou môže dôjsť až po 
prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať 3. novembra 2020. Vzniknutý pesimizmus v 
priebehu decembra zahnala séria pozitívnych správ. Clá pre Brazíliu a Argentínu nakoniec 
obnovené neboli a USA sa dohodli s Čínou na finálnych podmienkach prvej z troch fáz obchodnej 
dohody. V Spojenom kráľovstve vyhrala predčasné parlamentné voľby 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.

Výnosy štátnych dlhopisov s vysokým ratingom reagovali na dobré správy rastom. Vo väčšine 
krajín eurozóny sa výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov dostali do kladného teritória, kde sa 
udržali až do konca decembra. V Nemecku výnos 10-ročného štátneho dlhopisu ostal aj napriek 
nárastu o 17,40b s výnosom -0,1880% v zápornom pásme. Na Slovensku vzrástol výnos 10-
ročného dlhopisu o 13,40b na 0,1920%. V prípade oboch krajín naopak poklesli výnosy na 
kratších splatnostiach. V USA bol scenár podobný. Výnosy štátnych dlhopisov s 10-ročnou 
splatnosťou narástli o 14,17 bodov na 1,9175%. Na kratších splatnostiach naopak klesali. 
Výnosová krivka USA sa tak počas decembra ešte výraznejšie vzdialila inverznému tvaru, ktorý 
nadobudla počas augusta.

K nárastu výnosov amerických štátnych dlhopisov prispelo aj vyjadrenie americkej centrálnej 
banky Fed, ktorá už ďalšie znižovanie úrokových sadzieb v roku 2020 zatiaľ neplánuje. Naopak 
Fed očakáva, že bude môcť sadzby zvýšiť najskôr v roku 2021 a následne v ďalšom roku. 
Európska centrálna banka je naopak stále naklonená k uvoľnenej menovej politike, pričom 
priestor má aj na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb.

Dlhopisový fond Stabilita zakončil posledný mesiac poklesom o 1,35%. Rok 2019 ukončil s 
celoročnou kumulatívnou výkonnosťou +4,93%, čím opäť dosiahol najvyššiu výkonnosť medzi 
garantovanými dlhopisovými dôchodkovými fondmi na Slovensku.

VÝKONNOSŤ FONDU

 Splatnosť dlhopisových investíciíRaiting dlhopisov na NAV

Rozloženie majetku fondu
ROZLOŽENIE PORTFÓLIA 

Geografické rozloženie investícií



Mesačná správa k 30.11.2019

STABILITA dlhopisový garantovaný 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
 393 895 116,80€

0,049213€
Československá obchodná banka, a.s. 

0,3 % p. a.
8,86

Rozloženie portfólia

Investičné zameranie

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje 
peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov 
peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných 
papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond 
nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde 
pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

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 dlhopisové tituly v portfóliu

Komentár portfólio manažéra

Výpredaj na dlhopisových trhoch pokračoval aj v novembri. Záujem o štátne 
dlhopisy s vysokým ratingom klesal vďaka nádeji na rýchle vyriešenie 
obchodných sporov. Finančné trhy sú v súčasnosti natoľko nastavené na 
uzatvorenie prvej fázy obchodnej dohody, že ani nedodržanie plánovaného 
novembrového termínu jej podpisu nedokázal investorov odradiť od rizikových 
aktív. Mierna nervozita sa na trhy vrátila po rozhodnutí amerického prezidenta 
Donalda Trumpa po podpísaní zákonu podporujúceho demonštrantov v 
Hongkongu. Tento krok znamená riziko pre dosiahnutie prvej fázy obchodnej 
dohody, nakoľko protesty sú pre Čínu citlivou záležitosťou. Vzniknuté napätie 
nakoniec potlačilo oznámenie čínskych predstaviteľov o zámere sprísniť tresty 
za porušenie práv duševného vlastníctva, ktorých problematika je pre USA 
jedným z kľúčových bodov súčasnej dohody. 

K odlivu z dlhopisov do rizikovejších aktív tentokrát pomohli aj 
makroekonomické dáta. Nemecku a Spojenému kráľovstvu sa v treťom kvartáli 
iba tesne podarilo vyhnúť očakávanej recesii. Potešili pozitívne dáta z trhu práce 
USA i v európskych krajinách. Pokles inflácie sa po niekoľkých mesiacoch 
zastavil, v eurozóne vzrástla na 1% a v USA na 1,8%. 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 a uvoľnená menová politika nemusí byť dostatočne silnou 
vakcínou na spomaľovanie rastu globálnej ekonomiky.

Výnosy vo väčšine splatností rástli za oceánom, ako aj na starom kontinente. Na 
10-ročných splatnostiach amerických štátnych dlhopisov rástli výnosy o 8,48 
bodov na 1,7758%, nemeckých o 4,7 b. na -0,3620% a slovenských o 3 b. na 
0,0580%. Ceny v reakcii na nárast dlhopisových výnosov naopak klesali.

Fond Stabilita si napriek poklesom na dlhopisových trhoch za november odpísal 
len miernych 0,27%. Od začiatku roka 2019 dosiahla Stabilita kumulatívnu 
výkonnosť +6,37%, čím niekoľkonásobne prekonala konkurenciu a dlhodobo 
potvrdzuje svoje trhové prvenstvo.

Výkonnosť fondu



Mesačná správa k 31.10.2019

STABILITA dlhopisový garantovaný 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
 393 010 445,77€

0,049345€
Československá obchodná banka, a.s. 

0,3 % p. a.
8,87

Rozloženie portfólia

Investičné zameranie

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje 
peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov 
peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných 
papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond 
nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde 
pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

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 dlhopisové tituly v portfóliu

Komentár portfólio manažéra

Dlhopisové výnosy začiatkom októbra nadviazali na klesajúci trend nastolený 
ešte v septembri. Dopomohli tomu spomaľujúce dáta z ekonomiky a nové 
americké clá uvalené na európske lietadlá (10%) a poľnohospodárske tovary 
(25%) v celkovom objeme 7,5 mld. USD. Takýto vývoj si dlhopisy dlho neudržali 
a vplyvom neskoršieho opadnutia politických rizík začali výnosy štátnych 
dlhopisov rásť. 

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, 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.

Sklamanie z klesajúcej inflácie a horších makroekonomických dát zvýšili 
očakávania investorov, že centrálne banky budú pokračovať v podporných 
nástrojoch. Americká centrálna banka Fed trhy nesklamala a na októbrovom 
zasadnutí opäť 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. V 
októbri sa skončil mandát guvernérovi Mariovi Draghimu a od novembra bude 
ECB viesť Christine Lagarde, ktorá je v prípade potreby ochotná pokračovať v 
ďalšom uvoľňovaní menovej politiky.

Vyššie uvedené skutočnosti podporili presun investorov do rizikovejších aktív a 
podpísali sa pod celkový októbrový nárast strednodobých a dlhodobých 
výnosov, čo viedlo k poklesu ich cien. Kým výnosy 10-ročných splatností 
amerických štátnych dlhopisov rástli iba o +2,64 bodov, nemecké stúpli o +16,4 
a slovenské o +32,1 bodov. Napriek tomu ostali výnosy do splatnosti 
európskych štátnych dlhopisov blízko nuly alebo v zápornom pásme.

Americký dolár v reakcii na Fed oslaboval. Euro voči nemu posilnilo o +2,32% 
na úroveň 1,1152 EUR/USD.

Dlhopisový fond Stabilita si za október odpísal 1,02%. Od začiatku roka 2019 
dosiahol kumulatívnu výkonnosť +6,65%, čím niekoľkonásobne prekonal 
konkurenciu a dlhodobo potvrdzuje svoje trhové prvenstvo.

Výkonnosť fondu



Mesačná správa k 30.09.2019

STABILITA dlhopisový garantovaný 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
 395 702 510,22€

0,049853€
Československá obchodná banka, a.s. 

0,3 % p. a.
8,30

Rozloženie portfólia

Investičné zameranie

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje 
peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov 
peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných 
papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond 
nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde 
pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

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 dlhopisové tituly v portfóliu

Komentár portfólio manažéra

Začiatok septembra sa niesol v duchu zmiernenia nervozity na finančných 
trhoch, čo viedlo k výrazným výpredajom na dlhopisových trhoch v USA a EÚ. V 
Nemecku bol septembrový výpredaj dlhopisov dokonca najvýraznejší za 
posledné 4 roky.

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 však bolo 
oznámenie čínskeho ministerstva obchodu, podľa ktorého sa ďalšie rokovania 
ohľadom obchodnej dohody budú konať už začiatkom októbra. Koncom mesiaca 
sa nervozita na trhy vrátila z dôvodu obáv 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. Stiahnutie sa z nízkorizikových dlhopisov spôsobil aj novoprijatý 
zákon, ktorý v prípade nenájdenia novej dohody zaväzuje britského premiéra 
požiadať o odklad brexitu na január 2020.

Výrazne pozitívny signál poslala európskym dlhopisovým trhom 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%. Dlhopisom naopak nepomohol Fed. Ten síce úrokové sadzby znížil o 0,25 
bodov 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.

Vyšší dopyt po štátnych dlhopisoch, najmä tých amerických, spôsobil 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.

Dlhopisový fond Stabilita si tak pod vplyvom septembrových udalostí odpisuje 
-0,81%. Od začiatku roka 2019 je aj napriek septembrovému poklesu Stabilita 
so svojou výkonnosťou 7,75% lídrom na slovenskom trhu s dlhopisovými 
dôchodkovými fondami v II. pilieri.

Výkonnosť fondu



Mesačná správa k 30.08.2019

STABILITA dlhopisový garantovaný 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
 396 978 943,85€

0,050259 €
Československá obchodná banka, a.s. 

0,3 % p. a.
8,40

Rozloženie portfólia

Investičné zameranie

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje 
peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov 
peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných 
papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond 
nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde 
pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

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 dlhopisové tituly v portfóliu

Komentár portfólio manažéra

Ôsmy mesiac v roku bol naklonený dlhopisom. Okrem americkej centrálnej 
banky Fed, ktorá v júli znížila úrokové sadzby o 0,25 percentuálneho bodu, 
dlhopisovým trhom „prospela“ aj augustová eskalácia obchodnej vojny medzi 
USA a Čínou, ktorá takmer prerástla až do menovej vojny po tom, ako Čína po 
prvýkrát po dlhej dobe 11 rokov zámerne devalvovala svoju domácu menu a 
oznámila odvetné clá voči USA.

K výrazným výpredajom na akciových trhoch, z ktorých sa investori následne 
presunuli do bezpečnejších vôd dlhopisových trhov prispeli aj politické udalosti v 
EÚ. Pravdepodobnosť brexitu sa výrazne zvýšila po tom, ako kráľovná Alžbeta 
II. schválila taktický krok novozvoleného premiéra Borisa Johnsona ohľadom
najdlhšieho rozpustenia britského parlamentu od 2. svetovej vojny.
Vnútropolitické napätie sa objavilo aj v Taliansku po tom, ako taliansky premiér
Guiseppe Conte ohlásil svoju demisiu. Situácia sa neskôr upokojila a predčasné
voľby sa zatiaľ v Taliansku nechystajú.

Vplyvom týchto udalostí sa postupne začali znižovať výnosy na dlhopisoch s 
dlhšími splatnosťami až do takej miery, že výnosová krivka v USA na 2 a 10-
ročnej splatnosti dosiahla inverzný tvar. Stalo sa tak po prvýkrát od vypuknutia 
finančnej krízy v roku 2007. Inverzný tvar výnosovej krivky v USA, ako aj 
pozorované ekonomické spomalenie Nemecka, Veľkej Británie, USA a Číny, 
zvýšili obavy investorov z blížiacej sa recesie. Podľa správy americkej centrálnej 
banky Fed, inverzná výnosová krivka takmer vždy do niekoľkých rokov v 
Nemecku, Francúzsku a USA viedla k recesii. Interpretácie sa však líšia a 
zaznievajú aj také, ktoré spochybňujú schopnosť inverznej výnosovej krivky v 
dnešnej dobe predpovedať blížiacu sa recesiu z dôvodu širokého spektra 
nekonvenčných nástrojov, ktoré v posledných rokoch uplatňovali centrálne 
banky. Každopádne investori si začínajú stále viac pripúšťať, že vyhliadky na 
ekonomický rast sú slabé. Výnosy na všetkých splatnostiach nemeckých 
štátnych dlhopisov sa v auguste dostali do záporného teritória a k výnosu 0% sa 
postupne blížia aj štátne dlhopisy z rizikovejších krajín ako Španielsko, 
Portugalsko a Cyprus. 

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%).

V súčasnosti sa celosvetovo obchoduje približne 30% dlhopisov so záporným 
výnosom a ich ceny sa tak dostávajú na historické maximá. Takéto prostredie 
výrazne prospieva fondu Stabilita, ktorý si tak za august pripísal 2,59% a od 
začiatku roka úctyhodných 8,63%.

Výkonnosť fondu



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

STABILITA dlhopisový garantovaný 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: Dlhopisový

Den vytvorenia fondu: 22. 3. 2005

Portfólio manažér: Ing. Matej Varga, PhD., CFA

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,048989 €

Čistá hodnota majetku: 385 527 385,58 €

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

Modifikovaná durácia: 8,36

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

Štruktúra aktív fondu

Štruktúra fondu podľa geografického rozloženia

Štruktúra dlhopisov podľa doby splatnosti

Štruktúra dlhopisov podľa ratingu



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 nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov 
denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného 
a úrokového rizika.

Dlhopisovým trhom aj v júli pomáhali najmä centrálne banky. Americká centrálna banka Fed na konci mesiaca znížila úrokové sadzby 
o 25 bodov na úroveň 2,25%. Ide o prvé znižovanie od poslednej krízy, avšak podľa guvernéra Powella išlo skôr o reakciu na 
slabnúce dáta a nie začiatok dlhodobého cyklu uťahovania menovej politiky. Na druhej strane nevylúčil, že k podobnému znižovaniu 
môže v tomto roku ešte dôjsť. Fed zároveň ukončil reštriktívne predaje dlhopisov zo svojej bilancie.
Európska centrálna banka sadzby na júlovom zasadnutí nezmenila, avšak zintenzívnila holubičí tón. Podľa jej guvernéra je v prípade 
potreby pripravená úrokové sadzby znižovať. Záležať to bude najmä od miery spomaľovania ekonomiky a vývoja inflácie, ktorá sa 
aktuálne drží na nízkych hodnotách. V reakcii na to klesli výnosy dlhopisov v eurozóne na nové historické minimá, ceny inverzne rástli. 
Okrem periférie eurozóny dosahovali 10-ročné 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 vzrástol iba kozmeticky na úroveň 2,0144%. 
Euro voči americkému doláru oslabilo o 2,61% na úroveň 1,10766 EUR/USD. Za silnejším dolárom stálo najmä opatrnejšie 
sprísňovanie menovej politiky Fedu.
Fond Stabilita si za júl pripísal 0,81%. Fondu sa počas mesiaca darilo dosahovať nové historické maximá hodnoty dôchodkovej 
jednotky. Od začiatku roka dosiahol fond výkonnosť 5,88%, čím niekoľkonásobne prekonal výkonnosti ostatných garantovaných 
dlhopisových fondov.

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



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

STABILITA dlhopisový garantovaný 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: Dlhopisový

Den vytvorenia fondu: 22. 3. 2005

Portfólio manažér: Ing. Matej Varga, PhD., CFA

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,048596 €

Čistá hodnota majetku: 381 253 897,19 €

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

Modifikovaná durácia: 8,43

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

Štruktúra aktív fondu

Štruktúra fondu podľa geografického rozloženia

Štruktúra dlhopisov podľa doby splatnosti

Štruktúra dlhopisov podľa ratingu



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 nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov 
denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného 
a úrokového rizika.

Dlhopisovým trhom sa v júni darilo. Prispela k tomu komunikácia najväčších centrálnych bánk, ktoré sú ochotné podporiť ekonomický 
rast ďalšími stimulmi. Americká centrálna banka Fed na júnovom zasadnutí 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.  
Zasadala aj Európska centrálne banka, ktorá 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.
Jasný 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%.
Fond Stabilita si za jún pripísal 1,16%. Počas mesiaca jún sme voľnú hotovosť využili na dokúpenie slovenských a nemeckých 
štátnych dlhopisov, čo prispelo k nárastu výkonnosti fondu. Od začiatku roka Stabilita vzrástla o 5,03%, čím niekoľkonásobne 
prekonala výkonnosti ostatných garantovaných dlhopisových fondov.

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



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

STABILITA dlhopisový garantovaný 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: Dlhopisový

Den vytvorenia fondu: 22. 3. 2005

Portfólio manažér: Ing. Matej Varga, PhD., CFA

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,047896 €

Čistá hodnota majetku: 373 706 854,29 €

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

Modifikovaná durácia: 7,49

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

Štruktúra aktív fondu

Štruktúra fondu podľa geografického rozloženia

Štruktúra dlhopisov podľa doby splatnosti

Štruktúra dlhopisov podľa ratingu



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

Investičné zameranie

Komentár správcu fondu (k 31.05.2019)

Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým 
do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov 
denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného 
a úrokového rizika.

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 nepotešilo najmä akciové 
trhy. Investori sa presúvali z rizikovejších aktív do bezpečných dlhopisov, ktoré majú najvyššie ratingy. 
Udalosti nenechali chladnými ani predstaviteľov americkej centrálnej banky Fed. 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. 
Centrálne banky Fed a ECB budú zasadať najbližšie v júni. 
Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov rástli o 37,72 bodov na úroveň 2,1246%. Podobne reagovali aj bezpečné nemecké dlhopisy 
najmä na dlhšom konci (10 a viacročné splatnosti). Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov klesli o 21,6 bodov a sa vrátili do 
záporného pásma na hodnotu -0,204%. Ceny bezpečných dlhopisov s vysokým ratingom inverzne rástli. Rovnako vysoký dopyt hnal 
ceny slovenských dlhopisov nahor. Výnos do splatnosti slovenských 10-ročných dlhopisov klesol na 0,377%, nižšie bol naposledy v 
septembri 2016.
Pokles ekonomických dát z eurozóny sa stabilizoval, analytici začali predpokladať mierne lepšie výsledky pre tento rok vďaka 
plánovanej fiškálnej stimulácii v jej jadre. Nemecko plánuje podporiť ekonomický rast znížením daňovej záťaže a vyššími vládnymi 
výdavkami, Francúzsko pod tlakom demonštrácií hnutia žltých hviezd taktiež predstavilo sériu fiškálnych stimulov. Talianska vláda už 
dlhšie avizovala vysoké výdavky na chod ekonomiky, v jeho prípade sa však upriamuje pozornosť na vysokú zadlženosť krajiny a 
prekračovanie mantinelov Maastrichtských kritérií. Taliansko je podľa posledných výsledkov zatiaľ stále technicky v recesii (pokles 
ekonomiky 2 po sebe nasledujúce štvrťroky).
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. 
Euro voči americkému doláru oslabilo o 0,41% na úroveň 1,1169 EUR/USD. Počas mája dolár priblížil k hranici 1,11 EUR/USD, kde 
bol naposledy pred 2 rokmi v máji 2017.
Výmena dlhopisov s rizikovou prirážkou za bezpečné dlhopisy s vysokým ratingom a zvýšenie durácie pomohli fondu Stabilita rásť za 
máj o 1,20%. Od začiatku roka si Stabilita pripísala 3,52%, najviac spomedzi garantovaných dlhopisových dôchodkových fondov.

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



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

STABILITA dlhopisový 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: Dlhopisový

Den vytvorenia fondu: 22. 3. 2005

Portfólio manažér: Ing. Matej Varga, PhD., CFA

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,047328 €

Čistá hodnota majetku: 367 514 156,94 €

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

Modifikovaná durácia: 6,05

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

Štruktúra aktív fondu

Štruktúra fondu podľa geografického rozloženia

Štruktúra dlhopisov podľa doby splatnosti

Štruktúra dlhopisov podľa ratingu



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 nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov 
denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného 
a úrokového rizika.

Dlhopisový trh zaznamenal v apríli mierny odliv investorov z pevne úročených bezpečných aktív do rizikovejších aktív, ako akcie alebo 
komodity. To sa prejavilo na miernom poklese cien a raste výnosov do splatnosti najkvalitnejších štátnych dlhopisov USA či Nemecka. 
Centrálne banky nemali v apríli na programe zasadnutia. Očakávania o ďalšom smerovaní menovej politiky sa naklonili skôr holubičím 
smerom, teda ďalšej podpore ekonomík zo strany centrálnych bánk v budúcnosti. Zvyšovanie sadzieb sa v tomto roku neočakáva a 
nie je sa kam ponáhľať najmä po sérii dát, ktoré vzbudzovali pred pár týždňami či mesiacmi skôr obavy zo spomaľovania. Taktiež 
oslabili inflačné tlaky, či už v USA, eurozóne, Veľkej Británii alebo Japonsku. Na trhu sa objavujú dokonca ohlasy, že by americká 
centrálna banka Fed mala sadzby v závere roka znížiť. Od ECB sa zatiaľ neočakáva žiadna zmena v sadzbách v tomto roku. 
Výnos 10-ročných amerických dlhopisov stúpol o 9,68 bodov na úroveň 2,5%. O 8,4 bodu rástol aj výnos nemeckých 10-ročných 
dlhopisov, mesiac ukončili mierne nad nulou. Z periférie eurozóny naďalej na cene rástli španielske dlhopisy, ktorého výnos sa dostal 
k 1%. Oproti nemu výnos slovenského dlhopisu s rovnakou splatnosťou dosiahol k záveru mesiaca takmer polovičný výnos (0,512%). 
Ku kladnej výkonnosti prispeli najmä štátne dlhopisy zo strednej a východnej Európy. 
Nevýrazný pohyb medzi spreadmi nemeckých a amerických dlhopisov sa odrazil aj na nevýraznom pohybe eurodolára. Euro voči 
americkému doláru oslabilo len o 0,03% na úroveň 1,1215 EUR/USD. 
Fond Stabilita si za apríl pripísal 0,45%. Za tento rok k 30.4.2019 narástla výkonnosť fondu o 2,29%, čo predstavuje najvyššiu 
výkonnosť medzi garantovanými dlhopisovými fondmi a dosiahli sme 5-krát vyššiu výkonnosť oproti najslabšiemu fondu z kategórie. 
Počas mesiaca sme do fondu nakúpili americké štátne dlhopisy, zvýšili sme podiel slovenských štátnych dlhopisov. Predali sme časť 
korporátnych dlhopisov, znižovali podiel dlhopisov zo strednej a východnej Európy a rozvíjajúcich sa trhov. Priemerná modifikovaná 
durácia portfólia vo fonde sa zvýšila na hodnotu 6,05.

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



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

STABILITA dlhopisový 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: Dlhopisový

Den vytvorenia fondu: 22. 3. 2005

Portfólio manažér: Ing. Matej Varga, PhD., CFA

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 0,047115 €

Čistá hodnota majetku: 364 594 097,08 €

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

Modifikovaná durácia: 2,25

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

Štruktúra aktív fondu

Štruktúra fondu podľa geografického rozloženia

Štruktúra dlhopisov podľa doby splatnosti

Štruktúra dlhopisov podľa ratingu



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 nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov 
denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného 
a úrokového rizika.

Dlhopisový trh zaznamenal v marci prílev investorov, ktorí sa presúvali z akcií do bezpečnejších aktív. Dôvodom bola neistota, ktorú 
na trh prinieslo zhoršenie výhľadu ekonomiky zo strany Európskej centrálnej banky aj americkej centrálnej banky Fed, slabé 
ekonomické dáta eurozóny a stále nedoriešená otázka brexitu. Od začiatku mesiaca klesali výnosy dlhopisov z jadra eurozóny, 
periférie ale aj v USA. Výnosy slovenských 10-ročných dlhopisov poklesli z 0,804% na 0,565%. Rastúce obavy zo smerovania 
nemeckej ekonomiky súčasne so strachom z brexitu, ktorý by pre Nemecko znamenal zníženie vývozu, spôsobili pokles výnosov 10-
ročných nemeckých dlhopisov do záporných hodnôt (na -0,072%) prvýkrát od októbra 2016. Ku koncu marca sme tiež boli svedkami 
situácie, kedy sa v USA výnosy dlhopisov s krátkou splatnosťou dostali o niečo vyššie ako výnosy dlhopisov so strednou splatnosťou. 
Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov poklesli z 2,715% na 2,405%, zatiaľ čo 6-mesačné americké dlhopisy dosahovali na konci 
marca výnosnosť 2,429%.
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. Európska 
centrálna banka (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.
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 Stabilita zaznamenal za marec zisk 0,28%. Za tento rok k 29.3.2019 fond posilnil o 1,84%. Počas mesiaca sme do fondu 
nakúpili slovenské dlhopisy, zvýšili sme podiel amerických štátnych dlhopisov a znížili sme podiel dlhopisov strednej a východnej 
Európy. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde sa zvýšila na hodnotu 2,25.

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



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

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

Depozitár: 
Typ fondu:  

Československá obchodná banka, a.s. 
Dlhopisový

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: 

0,046988 € 
361 118 210,01€ 
0,3% p. a.
0,75

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový dôchodkový fond 
Mesačná správa k 28. Februáru 2019

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA 
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA RATINGU



NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ 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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov 
peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond 
nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.  

KOMENTÁR SPRÁVCU FONDU (K 28.02.2019)
Zhoršovanie ekonomických prognóz naprieč Európou viedlo zo začiatku mesiaca k presunu pozornosti investorov na bezpečnejšie aktíva, hlavne na 
dlhopisy. Podľa prognózy Európskej komisie by malo hospodárstvo eurozóny tento rok vzrásť len o 1,3% (v predchádzajúcej prognóze EK očakávala rast 
o 1,9%). Poklesla aj dôvera investorov v ekonomiku eurozóny, ktorá je na najnižšej úrovni za viac ako 4 roky. Hlavným dôvodom sú najmä obavy 
spojené s odchodom Británie z EÚ, prípadne riziko obchodných vojen vedených zo strany USA, čo dáva predpoklad k nárastu protekcionizmu. V prvom 
februárovom týždni sa záujem investorov sústredil najmä na americké a nemecké dlhopisy, následkom čoho ich výnosy klesali. Rast akcií a ústup od 
dlhopisov v priebehu mesiaca ťahala šanca na ukončenie sporu o americký rozpočet, čím by odpadla možnosť ďalšieho government shutdown-u. 
Čiastočný odklon investorov od amerických dlhopisov sa prejavil v raste ich výnosov v druhej polovici mesiaca. Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov 
stúpli za február o 8,57 bps na úroveň 2,715%. Ku koncu mesiaca poklesli výnosy na periférií a mierne rástli v jadre eurozóny. Výnos 10-ročných 
nemeckých dlhopisov sa odlepil od lokálneho dna a stúpol o 3,4 bps na úroveň 0,182%. O niečo výraznejšie rástli nemecké dlhopisy s kratšou 
splatnosťou. Talianske dlhopisy podporilo  ponechanie ratingovej známky BBB od agentúry Fitch.
Centrálne banky vo februári do diania na finančných trhoch nezasahovali. Zástupca Európskej centrálnej banky Benoît Coeuré počas svojho príhovoru 
otvoril otázku ďalšieho programu na cielené poskytovanie dlhodobej likvidity bankám (TLTRO). Takéto opatrenie by sa prejavilo poklesom výnosov a 
oslabovaním eura. 
Z makroekonomických dát karty zamiešali výsledky obchodných bilancií alebo inflácie. Deficit klesal USA a Veľkej Británii, naopak výrazné zníženie 
prebytku zaznamenalo Nemecko a Čína. Inflácia vo všetkých spomenutých ekonomikách klesala. Ďalšie prichádzajúce dáta mali zmiešaný vplyv najmä 
na americký dolár. Pozitívne sa vyvíjal americký trh práce, kde sa zamestnanosť mimo poľnohospodárskeho sektora zvýšila o 304 tis. nových 
pracovných miest. Zverejnené boli slabšie americké maloobchodné dáta z konca minulého roka, ktoré sa oneskorili v dôsledku uzavretia štátnych 
inštitúcií v USA.   Eurodolár uzatváral február na hodnote 1,1371 EUR/USD, čo predstavuje oslabenie eura o 0,67%.
Fond Stabilita zaznamenal za február zisk 0,79%. Za tento rok k 28.2.2019 fond posilnil o 1,56%. Počas mesiaca nedošlo v zložení majetku fondu k 
výrazným zmenám. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde klesla na hodnotu 0,75. 
Za rok 2019 dosiahla Stabilita najvyššiu výkonnosť medzi garantovanými dlhopisovými fondmi. Fond Stabilita je vo svojej konkurencii dlhodobo 
najvýkonnejším fondom od svojho vzniku.



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

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

Depozitár: 
Typ fondu:  

Československá obchodná banka, a.s. 
Dlhopisový

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: 

0,046618 €
357 126 100,63 € 
0,3% p. a.
0,74

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový dôchodkový fond 
Mesačná správa k 31. Januáru 2019

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA 
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA RATINGU



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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov 
peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond 
nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.  

KOMENTÁR SPRÁVCU FONDU (K 31.01.2019)
Po upokojení obáv investorov z klesajúceho globálneho ekonomického rastu sa výnosy vládnych dlhopisov väčšiny krajín eurozóny držali na nízkych 
úrovniach. Rast výnosov neprinieslo ani zasadnutie Európskej centrálnej banky, ktorá sa so zvyšovaním svojich sadzieb neponáhľa. Výraznejšie klesali 
výnosy nemeckých 10-ročných dlhopisov, ktoré ku koncu mesiaca prinášali výnos len 0,148%. Výnosy na krátkych splatnostiach nemeckých dlhopisov 
rástli. Reagovali tak na slabšie dáta z ekonomiky. Výnosy talianskych 10-ročných dlhopisov naďalej klesali reakciou na zníženie politických rizík. Výnosy 
amerických vládnych dlhopisov poklesli po zasadnutí americkej centrálnej banky Fed, ktorá svoje sadzby ponechala nezmenené a zároveň vyhlásila, že 
bude opatrná pri ich ďalšom dvíhaní. Výnos amerických 10-ročných dlhopisov mierne klesol na 2,63%. Pozitívom pre trh dlhopisov bola klesajúca 
inflácia, ktorá škodí najmä bezpečným aktívam a pri jej klesajúcich hodnotách je možné dosiahnuť vyšší reálny výnos z investície. Z 
makroekonomických ukazovateľov sme videli pokles inflácie ale aj spomalenie rastu HDP vo svete. 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 za 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 shutdown v USA (pozastavenie financovania federálnych inštitúcií USA). Euro voči 
doláru celkovo v januári stratilo len mierne – 0,17% a menový pár mesiac uzavrel na hodnote 1,1448 EUR/USD.  Fond Stabilita zaznamenal za január 
zisk 0,76%. Počas mesiaca sme z portfólia odpredali dlhopisy Deutsche Bank a nakúpili sme ETF kopírujúci vývoj amerických štátnych dlhopisov so 
splatnosťou 1 až 3 roky. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde sa iba mierne zvýšila na hodnotu 0,74.

NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU
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