
PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................51 229 848,90€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,06343€

Depozitár dôchodkového fondu:...............................................Československá obchodná banka, a.s.

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
Investičnou stratégiou Fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, 
ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net 
Total Return USD. Zhodnotenie zabezpečuje najmä investovaním do kapitálových 
cenných papierov a iných finančných nástrojov, vývoj hodnôt  kopíruje vývoj indexov 
referenčnej hodnoty., t.j. GSRPEXWN index.

Mesačná správa k 31.12.2020

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

Prevažne pozitívna nálada prevládala na svetových akciových trhoch aj v decem
pribúdajúce žiadosti o registráciu vakcín spoločností Pfizer, BioNTech, Moderna, či Astra
a EÚ vyvolali vidinu možného víťazstva nad pandémiou koronavírusu. Rizikový apetít trho
zobrať ani realita v podobe ďalšieho celosvetového nárastu počtu nakazených a potreb
ochranných opatrení. Mierne turbulencie v inak pomerne pokojnom mesiaci spôsobovali r
s novým kmeňom koronavírusu šíriacim sa vo Veľkej Británii, logistická náročnosť distri
blížiaci sa koniec roka bez brexitovej dohody medzi EÚ a Britániou, čím opäť ožil s
brexitu. Chuť akciovým indexom ďalej rásť v závere roka dodali dobré správy z oboch strá
oceánu.  Dosluhujúci americký prezident Donald Trump podpísal dlho očakávaný fiškálny 
tvrdého brexitu sa na poslednú chvíľu zažehnal, keď sa na Vianoce vyjednávacím
Spojeného kráľovstva, po náročných rokovaniach, podarilo dosiahnuť dohodu o usporia
vzťahov.

Optimizmus umocnili taktiež holubičie centrálne banky. Európska centrálna banka pre
navýšeného programu nákupu dlhopisov najmenej do marca roku 2022. Americký Fe
pokračovanie v poskytovaní finančnej hotovosti prostredníctvom programu nákupu dlhopis
úrokovú sadzbu blízko nuly až do doby, kým sa ekonomika USA úplne nezotaví.

Hlavné svetové akciové indexy po decembrovom raste ukončili rok 2020 v blízkosti aleb
nových historických maximách. Medzimesačne sa vyvíjali nasledovne: americké akciov
500 (+3,71%), DOW JONES (+3,27%), NASDAQ (+5,05%), európske akciové indexy: EU
(+1,72%), STOXXEUROPE 600 (+2,48%), DAX (+3,22%), FTSE 100 (+3,10%), ázijské a
Nikkei 225 (+3,82%), HangSeng (+3,38%), index rozvinutých trhov: MSCI World (+
rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (+7,15%).

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Perspektíva vzrástol v decembri o +1,51% a  t
2020 ukončil so ziskom +0,88%.

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA 

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 
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NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Rozloženie majetku fondu



PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................49 678 989,39€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,062488€

Depozitár dôchodkového fondu:...............................................Československá obchodná banka, a.s.

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
Investičnou stratégiou Fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, 
ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net 
Total Return USD. Zhodnotenie zabezpečuje najmä investovaním do kapitálových 
cenných papierov a iných finančných nástrojov, vývoj hodnôt  kopíruje vývoj indexov 
referenčnej hodnoty., t.j. GSRPEXWN index.

Mesačná správa k 30.11.2020

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

Svetové akciové trhy zaplavila v novembri masívna vlna optimizmu. Demokratický kandi
od ktorého sa očakáva miernejšia rétorika voči Číne, zlepšenie obchodných vzťahov a
predvídateľnosti, zvíťazil v boji o americké prezidentské kreslo. Obavy zo spochybnenia
napadnutia výsledku volieb odchádzajúcim prezidentom D. Trumpom sa nakoniec napln
bez výraznejšej reakcie finančných trhov, keďže už koncom novembra poveril svoj tím 
odovzdanie moci novozvolenému prezidentovi. K eufórií z výsledku prezidentských volieb
pridalo nadšenie z mimoriadne úspešného testovania vakcín spoločností Pfizer, Biontec
AstraZeneca, ktoré sú pokladané za jeden z kľúčových nástrojov v boji proti ochoreni
blízkej budúcnosti tak môžeme očakávať ich postupnú distribúciu. Pandemická situácia j
kritická. USA ohlásilo tretiu vlnu šírenia koronavírusu a počty nakazených stúpali taktiež 
sa obnovené reštriktívne opatrenia podpísali na opätovnom poklese predstihových 
indikátorov.

V novembri zasadala americká centrálna banka Fed, ktorá aj pre tentokrát ponechala 
nástroje nezmenené. Prehnané reakcie nevzbudilo ani varovanie ECB pred prílišným 
novej vakcíny proti koronavírusu. Trhy sa aktuálne sústredia hlavne na decembrové zas
by mohli priniesť zmeny v súčasnom nastavení menových politík.

Opadnutie nervozity z amerických prezidentských volieb, vakcína, súčasná politika cen
rastúce ceny akcií a medziročný pokles korporátnych ziskov podporili ďalšie nafuko
svetových akciových trhov. Novembrové udalosti dopomohli hlavne európskemu
nezaostávala ani Amerika a Ázia. Zo sektorového hľadiska bolo možné pozorovať 
investorov z informačných technológií do odvetví tradičnej ekonomiky. Hlavné akciové i
november nasledovne: americké akciové indexy: S&P 500 (+10,75%), DOW JONE
NASDAQ (+11,00%), európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (+18,06%), STOXX
(+13,73%), DAX (+15,01%), FTSE 100 (+12,35%), ázijské akciové indexy: Nikkei 2
HangSeng (+9,27%), index rozvinutých trhov: MSCI World (+12,66%), index rozvíjajú
MSCI EM (+9,21%).

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Perspektíva vzrástol v novembri o +7,63%. 
medzimesačný nárast fondu za posledných 5 rokov.

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA 

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 
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PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................45 497 973,99€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,058056€

Depozitár dôchodkového fondu:...............................................Československá obchodná banka, a.s.

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
Investičnou stratégiou Fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, 
ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net 
Total Return USD. Zhodnotenie zabezpečuje najmä investovaním do kapitálových 
cenných papierov a iných finančných nástrojov, vývoj hodnôt  kopíruje vývoj indexov 
referenčnej hodnoty., t.j. GSRPEXWN index.

Mesačná správa k 31.10.2020

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA

Svetovým akciovým trhom sa v úvode októbra vďaka pokračujúcemu ekonomickému ož
spoločne s nádejou na nový americký fiškálny stimul, podarilo vymazať časť septembro
Rizikový apetít však následne v priebehu mesiaca potlačil nepriaznivý vývoj druhej vl
ochorenia COVID-19. Rekordné prírastky počtu nakazených spočiatku hlásili najmä eu
neskôr sa pridalo aj USA. Nutnosť prijatia nepopulárnych opatrení na zmiernenie š
vyvolala obavy o rýchlosť ekonomického zotavenia. V súvislosti s koronavírusovou kríz
trhy znepokojujúco tiež výsledok britskej štúdie na protilátky proti COVID-19 po
pravdepodobnú dočasnosť predtým nadobudnutej imunity. Závery výskumu o to viac zdô
vakcíny ako jedného z hlavných nástrojov na zvládnutie súčasnej krízy. V testovaní nov
zatiaľ najďalej spoločnosti Moderna, AstraZeneca, Pfizer a Novavax. Americká 
spoločnosť Pfizer dokonca oznámila, že by o schválenie vakcíny mohla požiadať už tento
trhy prijali pozitívne. Negatívny vplyv šíriacej sa pandémie zintenzívnila neistota ohľadom
amerického fiškálneho balíku. Z dôvodu stále sa meniaceho postoja amerického prezide
sa o stimule bude s najväčšou pravdepodobnosťou hlasovať až po novembrových p
voľbách. Očakáva sa, že boj o prezidentské kreslo bude napínavý a prípadná neocho
tesný výsledok bude viesť k prepočítavaniu hlasov, čím sa odovzdávanie mandátu môže p

V októbri zasadala Európska centrálna banka. Napriek rastúcim rizikám ponechala úrok
tempo kvantitatívneho uvoľňovania nezmenené. Lepšie zhodnotenie situácie a nastav
podľa ECB umožní až decembrová prognóza. 

Októbrové udalosti doľahli, kvôli opätovnému zavádzaniu lockdownu väčšou silou na eu
Zo sektorového hľadiska utrpeli hlavne energetický sektor a informačné technológie. H
indexy ukončili október nasledovne: americké akciové indexy: S&P 500 (-2,77%), 
(-4,61%), NASDAQ (-3,20%), európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (-7,37%), ST
600 (-5,19%), DAX (-9,44%), FTSE 100 (-4,92%), ázijské akciové indexy: Nikkei 
HangSeng (+2,76%), index rozvinutých trhov: MSCI World (-3,14%), index rozvíjajúcich s
EM (+1,98%)

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Perspektíva v októbri klesol o 1,79%. 

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA 

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 
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PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................45 667 730,07€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,059114€

Depozitár dôchodkového fondu:...............................................Československá obchodná banka, a.s.

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
Investičnou stratégiou Fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, 
ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net 
Total Return USD. Zhodnotenie zabezpečuje najmä investovaním do kapitálových 
cenných papierov a iných finančných nástrojov, vývoj hodnôt  kopíruje vývoj indexov 
referenčnej hodnoty., t.j. GSRPEXWN index.

Mesačná správa k 30.09.2020

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
V septembri sa svetové akciové trhy ocitli po päťmesačnej rastovej rally v červených
zaváhal technologický sektor, ktorý sa vplyvom vysokých valuácií stal obeťou výberu zi
strácali technologickí giganti Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Ne
Bankovým sektorom otriasol črtajúci sa finančný škandál týkajúci sa dlhoročného pra
peňazí medzinárodnými bankami JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deu
Bank of New York Mellon. S príchodom jesene sa nanešťastie potvrdili aj obavy spo
vlnou pandémie vírusového ochorenia COVID-19. Celosvetovo rýchlo narastajúci počet 
riziko znovuzavedenia karanténnych opatrení, ktoré by mohli spomaliť už tak nedos
ekonomického oživenia. V novembri sa budú konať prezidentské voľby v USA. Prvá
terajším americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Joe Bidenom bola síce mnohým
katastrofu, no vplyv na smer akciových trhov nakoniec nemala.

Centrálne banky na septembrových zasadnutiach nepriniesli zásadné novinky. Fed aj E
doterajšom nastavení menovej politiky, no vyslali aspoň holubičí signál. Americký F
tohoročnom deviatom oficiálnom  zasadnutí vylepšil prognózu hospodárskeho vývo
úrokové sadzby blízko 0% až do roku 2023, či zachovanie aktuálneho tempa 
uvoľňovania. Masívny prílev likvidity sa tak nezastavil, ale ani nezosilnel. Reakcia akc
na ponechanie súčasného nastavenia menovej politiky Fedu a ECB, ako aj na stá
americký fiškálny stimul, len potvrdili, ako prehnane závislé dokážu byť akciové tr
stimulov.

Hlavné akciové indexy ukončili september nasledovne: americké akciové indexy: S&P
DOW JONES (-2,28%), NASDAQ (-5,72%), európske akciové indexy: EUROSTOXX
STOXXEUROPE 600 (-1,48%), DAX (-1,43%), FTSE 100 (-1,63%), ázijské akciové inde
(+0,20%), HangSeng (-6,82%), index rozvinutých trhov: MSCI World (-3,59%), index r
trhov: MSCI EM (-1,77%).

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Perspektíva v septembri klesol o 0,28%.

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA 

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 
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PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................44 946 102,67€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,059278€

Depozitár dôchodkového fondu:...............................................Československá obchodná banka, a.s.

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
Investičnou stratégiou Fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, 
ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net 
Total Return USD. Zhodnotenie zabezpečuje najmä investovaním do kapitálových 
cenných papierov a iných finančných nástrojov, vývoj hodnôt  kopíruje vývoj indexov 
referenčnej hodnoty., t.j. GSRPEXWN index.

Mesačná správa k 31.08.2020

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
Na akciových trhoch prevládal v auguste optimizmus. Akciové trhy zdraželi ešte 
koronakrízou, ich valuácie rapídne vzrástli. Akciovým trhom kraľovali najmä technolog
zmienku stojí aj výrobca elektro automobilov Tesla, ktorého akcie vzrástli za mesiac o
začiatku roka až o 495,61%. K rastu pomohlo aj augustové štiepenie akcií v pomere 5:1
dostal aj bežný investor. Zastrašujúco pôsobilo americko-čínske napätie, tentokrá
napríklad dočasný zákaz transakcií cez známe čínske aplikácie TikTok alebo WeCha
opierali o silné dáta predstihových indikátorov, ktoré naznačili rýchly návrat ekono
Ekonomiky krajín však vplyvom koronakrízy ostávajú naďalej veľmi krehké. Počet nakaz
SARS-CoV-2 vo svete rástol a s pohybom obyvateľstva počas letných mesiacov ešte zrý
vývoj očkovacej látky rástla. Jednotlivé krajiny a farmaceutické firmy sa až predbiehajú
prinesie vakcínu ako prvý. Predpokladá sa, že celosvetová distribúcia vakcín na trh b
budúceho roka, optimisti veria v skorší termín. Účinná vakcína na trhu bude dôle
zdravotných, ale aj ekonomických dôvodov. V testovacej fáze sa koncom mesiaca 
desiatky vakcín. Prvú vakcínu oficiálne schválilo Rusko.

Akciové regióny dosiahli prevažne kladné zhodnotenie. Nedarilo sa iba Latinskej Am
august prehlbovala straty. Zo sektorov sa najviac darilo výrobcom tovarov dlhodobej
diskrečný trh). Mierne strácal iba sektor verejných služieb.

Hlavné akciové indexy dosiahli za august nasledujúce zhodnotenie: americké akciové in
(+7,01%), DOW JONES (+7,57%), NASDAQ (+11,05%), európske akciové indexy: EU
(+3,09%), STOXXEUROPE 600 (+2,86%), DAX (+5,13%), FTSE 100 (+1,12%), á
indexy: Nikkei 225 (+6,59%), HangSeng (+2,37%), index rozvinutých trhov: MSCI W
index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (+2,09%).

Indexový fond Perspektíva dosiahol za august zhodnotenie o +4,02% a postupne
tohoročného poklesu spôsobeného prepadom akciových trhov.

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA 

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 

viac ako pred 
ickí giganti. Za 
 74,15% a od 
, aby sa k nim 
t za ním stál 
t. Trhy sa viac 
mickej aktivity. 
ených vírusom 
chlil. Nádej na 
 o prestíž, kto 

ude začiatkom 
žitá nielen zo 
nachádzali už 

erike, ktorá za 
 spotreby (tzv. 

dexy: S&P 500 
ROSTOXX 50 
zijské akciové 
orld (+6,53%), 

 odkrajoval z 

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Rozloženie majetku fondu



PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................42 472 129,60€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,056985€

Depozitár dôchodkového fondu:...............................................Československá obchodná banka, a.s.

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
Investičnou stratégiou Fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, 
ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net 
Total Return USD. Zhodnotenie zabezpečuje najmä investovaním do kapitálových 
cenných papierov a iných finančných nástrojov, vývoj hodnôt  kopíruje vývoj indexov 
referenčnej hodnoty., t.j. GSRPEXWN index.

Mesačná správa k 31.07.2020

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
Globálne akciové trhy odštartovali júl rastom. Pozitívne pôsobili nové dáta poukazujúce
kľúčových ekonomických sektoroch v Číne, USA a Európe, ako aj ďalšie sľubné s
vakcíny. Rastový apetít nedokázala akciovým trhom v úvode mesiaca zobrať ani stále
situácia so šírením koronavírusu v USA. Najmä americké akciové indexy sa ukázal
skutočnosti mimoriadne odolné a ako jediný región ukončil mesiac v kladom teritóriu. Á
trhy skončili aj napriek dobrému začiatku v dôsledku rastúceho geopolitického napät
strate. Krehké vzťahy dvoch svetových veľmocí USA a Číny poznamenalo viacero júlo
Čínsky minister zahraničných vecí informoval o sankciách voči americkej spoločnosti Lo
Americký prezident D. Trump zrušil osobitný štatút poskytujúci Hongkongu doteraj
obchodovaní s USA. Kritickú úroveň napätia následne zdôraznilo už len uzatvorenie ko
krajín v čínskom meste Čcheng-tu a americkom Houstone, ako aj zadržanie čín
obvinených zo špionáže. Európske akciové trhy sa v júli dotkli najvyšších hodnôt od ma
Vlnu pozitívneho sentimentu priniesli vrcholní predstavitelia krajín EÚ, ktorí sa po d
rokovaní dohodli na finálnych parametroch novovznikajúceho fondu obnovy 
zasiahnutých ekonomík. Nárast geopolitického napätia spolu s prudkým celosvetovým n
nakazených sa však nakoniec pretavili aj do poklesu európskych akciových indexov. Jú
poväčšine s miernou stratou. Riziko spojené s americkými voľbami nakoniec v posle
dňoch oživil samotný D. Trump, ktorý vo svojom statuse odporučil odklad prezidents
doby, kým nebudú v súvislosti s koronavírusovou krízou bezpečné pre americk
skutočnosti ide o taktický krok a vyvolanie obáv z korešpondenčného hlasovania ako
spôsobu volieb v čase pandémie.

Americká centrálna banka Fed a Európska centrálna banka na júlovom zasadnutí neprin
svojich menových politikách. Kľúčové  úrokové sadzby ostali na doterajších úrovniach 0
-0,5% (ECB). 

Hlavné akciové indexy sa v júli vyvíjali naprieč regiónmi rôzne: americké akciové ind
(+5,51%), DOW JONES (+2,38%), NASDAQ (+7,37%), európske akciové indexy: EU
(-1,85%), STOXXEUROPE 600 (-1,11%), DAX (+0,02%), FTSE 100 (-4,41%), ázijské a
Nikkei 225 (-2,59%), HangSeng (+0,69%), index rozvinutých trhov: MSCI World (+
rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (+8,42%)

Indexový negarantovaný fond Perspektíva za júl klesol po prvýkrát za 4 mesiace o miern

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA 

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 
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NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Rozloženie majetku fondu



PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................41 796 823,01€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,057193€

Depozitár dôchodkového fondu:...............................................Československá obchodná banka, a.s.

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
Investičnou stratégiou Fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, 
ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net 
Total Return USD. Zhodnotenie zabezpečuje najmä investovaním do kapitálových 
cenných papierov a iných finančných nástrojov, vývoj hodnôt  kopíruje vývoj indexov 
referenčnej hodnoty., t.j. GSRPEXWN index.

Mesačná správa k 30.06.2020

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
Svetové akciové indexy nadviazali v úvode júna na májový rastový trend. Rozmrazov
ekonomiky a koordinovaná pomoc centrálnych bánk a vlád vytvorili na trhoch ilú
blížiaceho hospodárskeho oživenia. To zatienilo riziko príchodu druhej vlny koronavíruso
napäté vzťahy medzi USA a Čínou, či rasové nepokoje v Amerike. Väčšina svetov
indexov sa tak počas júna dokázala priblížiť k svojim predchádzajúcim maxim
technologický index NASDAQ dokonca dosiahol novú historicky najvyššiu hodno
karanténnych opatrení napokon počas júna viedlo k obávanému opätovnému šíreniu vír
nárast počtu nakazených zaznamenali hlavne juh USA, neskôr Európa a Á
znovuzavedenie karanténnych opatrení spolu s rozplynutím ilúzie skorého ekonomic
spôsobili 11. júna prepad akciových trhov, ktorý vymazal prevažnú časť rastového tren
mesiaca. Negatívne pôsobilo tiež zhoršenie výhľadu Medzinárodného menového f
globálneho hospodárskeho rastu, ako aj myšlienka USA zaviesť nové clá v hodnote 3,
tovary z Francúzska, Nemecka, Španielska a Veľkej Británie.

Mierny optimizmus na akciových trhoch následne opäť podporili svetové centrálne ba
Fed prisľúbil udržanie súčasného tempa kvantitatívneho uvoľňovania, ako aj jeho rozš
korporátnych dlhopisov. Úrokové sadzby plánuje udržať na súčasných hodnotách až 
Európska centrálna banka ponechala úrokové sadzby taktiež nezmenené, pričom ozná
programu PEPP (Program núdzového nákupu aktív v dôsledku pandémie COVID-19) o
na celkovú hodnotu 1,35 bil. EUR. Akciové trhy reagovali rastom, ktorý charakterizovala
opatrnosti.

Hlavné akciové indexy sa v júni vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: S&P 
DOW JONES (+1,69%), NASDAQ (+6,29%), európske akciové indexy: EUROSTOXX
STOXXEUROPE 600 (+2,85%), DAX (+6,25%), FTSE 100 (+1,53%), ázijské akciové
225 (+1,88%), HangSeng (+6,38%), index rozvinutých trhov: MSCI World (+2,51%), inde
sa trhov: MSCI EM (+6,96%).

Indexový negarantovaný fond Perspektíva si za jún pripísal zhodnotenie +0,93%. 

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA 

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 
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NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Rozloženie majetku fondu



PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................40 849 246,71€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,056667€

Depozitár dôchodkového fondu:...............................................Československá obchodná banka, a.s.

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
Investičnou stratégiou Fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, 
ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net 
Total Return USD. Zhodnotenie zabezpečuje najmä investovaním do kapitálových 
cenných papierov a iných finančných nástrojov, vývoj hodnôt  kopíruje vývoj indexov 
referenčnej hodnoty., t.j. GSRPEXWN index.

Mesačná správa k 31.05.2020

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
Návrat neistoty ohľadom pretrvávajúceho obchodného sporu medzi USA a Čínou vy
mája akciovým trhom stopku. Negatívne reagovali hlavne americké akciové indexy. Tie 
eskalujúci konflikt opäť ocitli na krátku dobu v červených číslach. Donald Trump 
súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19 z „celosvetového masového zabíjania“.
sankcie voči čínskemu technologickému gigantovi Huawei, na čo plánuje Čína reago
sankciami voči americkým spoločnostiam Cisco, Apple a Boeing. Americký senát 
umožňujúci stiahnutie akcií čínskych firiem z amerických búrz. Ani ohrozenie obchodne
nedokázalo výraznejšie podlomiť piliere súčasného silného rastového trendu akciový
začal na prelome marca a apríla. Prevažnú časť mája svetové akciové trhy rástli pod vp
sľubnom vývoji vakcíny spoločnosti Moderna, prísľubu centrálnych bánk a vlád o ocho
všetkých dostupných prostriedkov na podporu zasiahnutých ekonomík, ako a
celosvetového uvoľňovania prísnych karanténnych opatrení.

V USA bol schválený balíček pomoci v bezprecedentnej výške 3 bil. USD. Krajiny E
vytvoriť fond na podporu hospodárskeho oživenia v celkovom objeme 500 mld. EU
podporu zamestnancov ohrozených výpadkom ekonomickej aktivity v dôsledku korona
dodatočných 100 mld. EUR.

Prítomné riziká ďalšej eskalácie  americko-čínskych sporov, spolu s hlbokou reces
ekonomík, rapídne narastajúcou nezamestnanosťou a nedostačujúcimi faktormi stojacím
rastom akciových trhov však zdvíhajú varovný prst, že volatilita sa môže opäť vrátiť. 

Hlavné akciové indexy sa v máji vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: S&P 
DOW JONES (+4,26%), NASDAQ (+6,17%), európske akciové indexy: EUROSTOXX
STOXXEUROPE 600 (+3,04%), DAX (+6,68%), FTSE 100 (+2,97%), ázijské akciové
225 (+8,34%), HangSeng (-6,83%), index rozvinutých trhov: MSCI World (+4,63%), inde
sa trhov: MSCI EM (+0,58%).

Indexový negarantovaný fond Perspektíva si za máj pripísal zhodnotenie +2,65%.

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA 

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 
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Rozloženie majetku fondu



PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................38 866 593,22€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,055202€

Depozitár dôchodkového fondu:...............................................Československá obchodná banka, a.s.

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
Investičnou stratégiou Fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, 
ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net 
Total Return USD. Zhodnotenie zabezpečuje najmä investovaním do kapitálových 
cenných papierov a iných finančných nástrojov, vývoj hodnôt  kopíruje vývoj indexov 
referenčnej hodnoty., t.j. GSRPEXWN index.

Mesačná správa k 30.04.2020

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
V úvode apríla bolo na akciových trhoch cítiť vytrácajúcu sa eufóriu z marcových podpo
vlád a centrálnych bánk. Negatívne pôsobili hlavne správy o rekordnom náraste počtu
USA, ako aj vývoj predstihových makroekonomických ukazovateľov. Tie nazn
celosvetový prepad vo výrobnom sektore, kolaps sektoru služieb a zhoršujúcu sa s
práce. V USA vplyvom prísnych karanténnych opatrení vzrástol za posledných 6 
žiadateľov o príspevky v nezamestnanosti na viac ako 30 miliónov. Neistota na trhoch
dlho. Spomaľovanie šírenia nákazy COVID-19 v Európe, sľubný vývoj lieku, správy 
uvoľňovaní karanténnych opatrení spolu s podpisom ropnej dohody v rámci krajín O
trhom opäť ružové okuliare. Svetové akciové indexy tak počas apríla vymazali veľkú č
prepadu. Výraznejšie ich neohrozil ani následný kolaps na ropnom trhu, keď sa ko
kontrakt na ropu WTI prepadol v dôsledku nedostatku skladovacích kapacít po prvýkr
záporného pásma. 

Aprílový rast akciových trhov vzbudzoval otázku, či trh náhodou nepredbehol udalosti a
skoro s rýchlym oživením globálneho hospodárstva, čím tak prehliadal varovné signá
na prudkú a hlbokú recesiu. Je možné domnievať sa, že sú to práve mohutné stimuly z
centrálnych bánk, ktoré pokračovali aj v apríli, a vďaka ktorým akciové trhy nereflek
vývoj svetového hospodárstva. Americký senát schválil ďalší podporný fiškálny balík 
mld. USD. Vrcholní predstavitelia členských krajín EÚ podporili záchranný balík v hod
EUR. Americká centrálna banka Fed rozšírila program kvantitatívneho uvoľňov
komunálnych dlhopisov, korporátnych dlhopisov so zníženým ratingom, ako aj rizikove
dlhopisov. Európska centrálna banka umožnila využívať ako zábezpeku za úvery dlhop
vplyvom koronavírusovej krízy znížený rating do tzv. neinvestičného pásma. Pomocn
tiež Svetová banka, ktorá vyčlenila  na pomoc štátom až 160 mld. USD a Medzinárodný
ktorý odpustí splácanie dlhu 25 najchudobnejším krajinám po dobu 6 mesiacov.

Hlavné akciové indexy sa v apríli vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: S&P 
DOW JONES (11,08%), NASDAQ (15,19%), európske akciové indexy: EUROSTOX
STOXXEUROPE 600 (6,24%), DAX (9,32%), FTSE 100 (4,04%), ázijské akciové inde
(6,75%), HangSeng (4,41%), index rozvinutých trhov: MSCI World (10,80%), index r
trhov: MSCI EM (9,00%).

Indexový fond Perspektíva vzrástol za apríl o 6,63%. 

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA 

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 
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PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................35 410 817,01€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,051768€

Depozitár dôchodkového fondu:...............................................Československá obchodná banka, a.s.

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
Investičnou stratégiou Fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, 
ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net 
Total Return USD. Zhodnotenie zabezpečuje najmä investovaním do kapitálových 
cenných papierov a iných finančných nástrojov, vývoj hodnôt  kopíruje vývoj indexov 
referenčnej hodnoty., t.j. GSRPEXWN index.

Mesačná správa k 31.03.2020

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
Akciové trhy sa v marci definitívne dostali do tzv. medvedieho trhu (poklesu o via
predchádzajúcich maxím). Môže za to nekontrolovateľné šírenie koronavírusu a ohroz
zdravia vo svete. Akciové trhy odmietli v úvode marca nadviazať na februárový pokle
situácia v Číne, spolu s očakávaným znížením úrokových sadzieb americkou centrálno
umožnili trhom na pár dní chytiť dych. Imunitný systém svetových akciových trhov napo
marca podľahol obavám z dopadov na ekonomiku a príchodu krízy, ktorá bude odlišná 
poznáme. Pozitívnym faktorom ostáva možnosť, že ak sa svet úspešne a vča
koronavírusom, môžeme vidieť rýchly návrat do normálu. Zatiaľ však dáta tomu nen
prikláňame sa k scenáru, že zlepšenie bude postupné. Svetová zdravotnícka org
označila Covid-19 za globálnu pandémiu. Prvú priečku v počte nakazených prebralo po 
a koncom marca USA. Postupne pribúdali karanténne opatrenia, obmedzenia vo výro
ruchu, doprave a zásobovaní. Nárast žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA bol 
kapitulovali po šokujúcom poklese cien ropy k hranici 20 USD/barel. Tá sa vplyvom cen
medzi Saudskou Arábiou a Ruskom ocitla na najnižšej úrovni od vojny v Perzskom záliv

Reakcie vlád a centrálnych bánk na seba nenechali dlho čakať. Americký Fed po
zasadnutí v predstihu doručil očakávané zníženie úrokovej sadzby o 0,5% do pásma
postupnou vážnosťou ohľadom šírenia koronavírusu zrazil Fed sadzby k nule (0-0,25%
nakupovať aktíva v rozmere neobmedzeného tlačenia peňazí. Európska centrálna bank
pre nákup dlhopisov. Trend uvoľňovania menových politík nasledovali centrálne banky p
Pomoc za cenu narastajúcich deficitov poskytli tiež vlády jednotlivých krajín. Nemecko
od roku 2014 vzdalo vyrovnaného štátneho rozpočtu a prisľúbilo podporu vo výške 7
Únia zvažuje emitovanie tzv. koronabondov, na čom sa však nezhodujú všetci jej člen
senát schválil súbor opatrení na podporu ekonomiky v rekordnej sume 2,2 bilióna USD
sa tak vplyvom doteraz nevídanej koordinovanej fiškálnej i monetárnej pomoci do
koncom marca mierne stabilizovali. Predchádzajúce straty však nevymazali.

Hlavné akciové indexy sa v marci vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: S&P 
DOW JONES (-13,74%), NASDAQ (-7,66%), európske akciové indexy: EUROSTOXX
STOXXEUROPE 600 (-14,80%), DAX (-16,44%), FTSE 100 (-13,81%), ázijské akciové
225 (-10,53%), HangSeng (-9,67%), index rozvinutých trhov: MSCI World (-1
rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (-15,61%).

Indexový fond Perspektíva, ktorý pasívne sleduje vývoj na akciových trhoch,  ukončil m
12,05%, čo od začiatku roka predstavuje pokles o 17,67%. 

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA 

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 
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PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................39 308 708,53€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,058864€

Depozitár dôchodkového fondu:...............................................Československá obchodná banka, a.s.

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
Investičnou stratégiou Fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, 
ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net 
Total Return USD. Zhodnotenie zabezpečuje najmä investovaním do kapitálových 
cenných papierov a iných finančných nástrojov, vývoj hodnôt  kopíruje vývoj indexov 
referenčnej hodnoty., t.j. GSRPEXWN index.

Mesačná správa k 29.02.2020

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
Trhový sentiment pripomínal počas februára jazdu na horskej dráhe. V úvode mesia
trhová volatilita z januárového prepuknutia nového vírusového ochorenia COVID-19 a
možného dopadu na čínsku a svetovú ekonomiku. Koordinovaná podpora čínskej cen
čínskej vlády spolu s postupne sa spomaľujúcim šírením nákazy však trhovú nervoz
mesiaca uvoľnili. Pozitívne na trhový sentiment zapôsobilo tiež Čínou plánované zn
americké tovary v hodnote 75 mld. USD, ako aj colné oslobodenie 696 americk
Akciovým indexom v Amerike, Európe a Ázii sa tak podarilo vymazať januárové straty
nové historické maximá. Následný vývoj ale poukázal na priskorý optimizmus. Prvý 
vyslal technologický gigant Apple, ktorý očakáva pokles tržieb v prvom kvartáli 202
prenikol za hranice Číny. V priebehu pár dní sa stal celosvetovo najdiskutovanejšou t
trhy začali reflektovať riziko, ktoré vírus predstavuje pre ďalší vývoj už tak oslabené
hospodárskeho rastu, medzinárodného obchodu a priemyslu. Posledný februárový 
označenie najhorší týždeň na akciových trhoch od finančnej krízy v roku 2008. 

Vyjadrenia hlavných centrálnych bánk na seba nenechali dlho čakať. Americká centrá
oznámila, že v prípade potreby zníži úrokové sadzby, pričom sa nebráni ani opätovn
kvantitatívneho uvoľňovania. Guvernérka ECB, Christine Lagarde, opäť apelova
koordináciu menovej a fiškálnej politiky.

Hlavné akciové indexy sa počas februára vyvíjali nasledovne: Americké akciové ind
(-8,41%), DOW JONES (-10,07%), NASDAQ (-5,89%), Európske akciové indexy: EU
(-8,55%), STOXXEUROPE 600 (-8,54%), DAX (-8,41%), FTSE 100 (-9,68%), Ázijské a
Nikkei 225 (-8,89%), HangSeng (-0,69%), index rozvinutých trhov: MSCI World (
rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (-5,35%).

V úvode mesiaca sa indexovému fondu Perspektíva darilo dosahovať nové historické m
dôchodkovej jednotky. V dôsledku výrazných prepadov svetových akciových 
Perspektíva február poklesom o 6,48%. Pokles však bol oproti konkurenčným indexo
druhom pilieri najmiernejší.

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 
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PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

Dátum vytvorenia fondu:............................................................23.04.2012
Čistá hodnota majetku vo fonde:...............................................40 499 805,58€
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:..................................0,062946€

Depozitár dôchodkového fondu:...............................................Československá obchodná banka, a.s.

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

INVESTIČNÉ ZAMERANIE FONDU
Investičnou stratégiou Fondu je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, 
ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net 
Total Return USD. Zhodnotenie zabezpečuje najmä investovaním do kapitálových 
cenných papierov a iných finančných nástrojov, vývoj hodnôt  kopíruje vývoj indexov 
referenčnej hodnoty., t.j. GSRPEXWN index.

Mesačná správa k 31.01.2020

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Náro
dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom spore
dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkovéh
info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA
Akciové trhy odštartovali prvý mesiac v roku 2020 vcelku pozitívne. Reagovali tak
podporných opatreniach čínskej centrálnej banky PBOC. Pozitívny sentiment vša
nevydržal. Americký letecký útok na vysokopostaveného iránskeho generála G. Solej
strach z možného vojenského konfliktu. Reakcia zo strany Iránu na seba nenechala dl
prišlo odstúpenie od jadrovej dohody, neskôr odvetný raketový útok na americké zák
Konflikt sa nakoniec podarilo pomerne rýchlo upokojiť, v dôsledku čoho si akciové trhy
hlbšou korekciou. Nasledoval ďalší rast akciových indexov podporený uvoľnenou men
dobrým začiatkom výsledkovej sezóny a doznievajúcou eufóriou z podpisu prvej z troch
dohody. Na druhú fázu si s najväčšou pravdepodobnosťou bude trh musieť počkať 
amerických prezidentských voľbách. Koncom januára sa karta na svetových akciový
obrátila. Nový vírus s epicentrom v čínskom meste Wu-chan viedol k najvýraznej
amerických akciových indexov od októbra 2019. Trhy znervóznil hlavne vplyv víru n
čínsku ekonomiku, ktorá už dlhšiu dobu stráca dych a môže mať dopad na spomale
hospodárstva.

V Európe 31.1.2020 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska definitívn
Trhy na túto udalosť reagovali len minimálne. Krajina ostáva do konca roka v precho
počas ktorého sa budú vyjasňovať nové vzťahy s Úniou.

Centrálne banky trhu v priebehu januára smer neudávali. Úrokové sadzby v eurozón
neznemené, rétorika v prípade amerického Fedu taktiež. Európska centrálna banka ozn
prvej revízie svojej menovej politiky po 17 rokoch. Revízia by sa mala zaoberať pre
inflačného cieľa a analýzou negatívnych dopadov dlhodobo uvoľnenej menovej politiky.

Hlavné akciové indexy sa počas januára vyvíjali nasledovne: Americké akciové ind
(-0,16%), DOW JONES (-0,99%), NASDAQ (+2,96%), Európske akciové indexy: EU
(-2,78%), STOXXEUROPE 600 (-1,23%), DAX (-2,02%), FTSE 100 (-3,40%), Ázijské a
Nikkei 225 (-1,91%), HangSeng (-6,66%), index rozvinutých trhov: MSCI World (
rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (-4,69%).
 
Indexový fond Perspektíva aj napriek prepadom na akciových trhoch vstúpil do
výkonnosťou +0,11%.

VÝKONNOSŤ FONDU

ROZLOŽENIE PORTFÓLIA

Geografické rozloženie investícií
dná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný 
ní s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku 
o fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Kontakt: www.dsspabk.sk; 
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Rozloženie majetku fondu


	Bez názvu
	Perspektíva.pdf
	Bez názvu

	Perspektíva.pdf
	Bez názvu

	Perspektíva.pdf
	Bez názvu

	Perspektíva.pdf
	Bez názvu

	Perspektíva.pdf
	Bez názvu

	Perspektíva.pdf
	Bez názvu

	Perspektíva.pdf
	Bez názvu

	Perspektíva.pdf
	Bez názvu

	Perspektíva.pdf
	Bez názvu

	Perspektíva.pdf
	Bez názvu

	Perspektíva.pdf
	Bez názvu




