Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový dôchodkový fond
Mesačná správa k 31. Decembru 2018

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Správca fondu:
Depozitár:
Typ fondu:
Deň vytvorenia fondu:
Portfólio manažér:

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Dlhopisový
22. 3. 2005
Ing. Matej Varga, PhD., CFA

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

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV
PODĽA RATINGU

0,046268 €
351 779 669,28 €
0,3% p. a.
0,71

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 31.12.2018)
December bol pre dlhopisový trh zaujímavým mesiacom. Vzhľadom na strach zo zhoršujúceho sa zdravia globálnej ekonomiky sa investori presúvali do
bezpečnejších aktív. Pozitívom bola taktiež klesajúca inflácia, tlačená nižšie ukončením kvantitatívneho uvoľňovania zo strany Európskej centrálnej
banky a zvyšovaním úrokových sadzieb zo strany Americkej centrálnej banky Fed. Na trhu dlhopisov sme počas mesiaca videli pokles výnosov v jadre
eurozóny ale aj v USA. Výnos 10-ročných amerických dlhopisov klesol na 2,68%, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od januára. Výrazne klesali aj výnosy
nemeckých 10-ročných dlhopisov z 0,312% na 0,239% a slovenských 10-ročných dlhopisov z 0,898% na 0,789%. Situácia na periférii eurozóny sa
upokojila, talianska vláda sa dohodla s Európskou komisiou na zodpovednejšom deficitnom financovaní na budúci rok, na čo riziková prirážka
talianskych dlhopisov klesala a výnos 10-ročných talianskych dlhopisov sa znížil takmer o pol percenta na 2,742%. V snahe dosiahnuť nižší deficit
svojej krajiny predstavila rumunská vláda prekvapivé opatrenia napr. v podobe dane na bankový sektor, čo nepotešilo zahraničné bankové domy
pôsobiace na rumunskom trhu ako Erste, Raiffeisen alebo UniCredit. V makroekonomickom kalendári boli na pláne vyhlásenia inflácie a obchodných
bilancií. Inflácia v Japonsku klesala z 1,4% na 0,8% z dôvodu nižších nákladov na bývanie a pomaly rastúcich cien potravín a dopravy. Vo Veľkej Británii
inflácia poklesla na najnižšie hodnoty od marca 2018, konkrétne na 2,3%, z dôvodu pomalšieho rastu cien dopravy, potravín a nápojov. V USA a v Číne
inflácia poklesla rovnako, z 2,5% na 2,2%. Deficit obchodnej bilancie Japonska sa za november oproti minulému mesiacu zvýšil na 737 mld. JPY
(6 mld. EUR), čo predstavuje najvyšší deficit od januára 2018. Naopak, obchodná bilancia Číny dosiahla najvyšší prebytok od decembra 2017, takmer
45 miliárd USD. Vývoj hlavných menových párov bol ovplyvnený najmä zasadnutiami európskej centrálnej banky ECB, americkej centrálnej banky Fed a
pretrvávajúcou neistotou ohľadom brexitu. Zasadnutie ECB podľa očakávaní neprinieslo zmenu úrokových sadzieb, euru ale neprospelo zhoršenie
ekonomickej prognózy zo strany ECB, ktorá očakáva spomalenie rastu HDP. Zvýšenie úrokových sadzieb a ďalšie jastrabie vyhlásenia zo strany
americkej centrálnej banky Fed vyvolali oslabovanie dolára. Euro voči doláru za mesiac december posilnilo o 1,33% na 1,1467 EUR/USD. S britskou
librou opäť mávala politika. Britská premiérka Theresa Mayová sa rozhodla odložiť hlasovanie o brexite na január 2019. Tlak na libru vyvolal jej
oslabenie a euro voči libre posilnilo o 1,3% na 0,89895 EUR/GBP. Fond Stabilita zaznamenal za december zisk 0,21%. K nárastu prispelo navýšenie
pozícií do amerických a nemeckých štátnych dlhopisov v predchádzajúcom mesiaci a taktiež upokojenie situácie okolo talianskej krízy. Priemerná
modifikovaná durácia portfólia vo fonde sa zvýšila na hodnotu 0,71. V horizonte jedného roka k 31.12.2018 bol fond v strate 3,31%. Výkonnosť fondu
od jeho vzniku v roku 2005 však rovnakému dátumu dosiahla +39,40%, čo predstavuje rast 2,44% ročne (p.a.).

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

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový dôchodkový fond
Mesačná správa k 30. Novembru 2018

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Správca fondu:
Depozitár:
Typ fondu:
Deň vytvorenia fondu:
Portfólio manažér:

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Dlhopisový
22. 3. 2005
Ing. Matej Varga, PhD., CFA

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

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV
PODĽA RATINGU

0,046173 €
349 795 751,21€
0,3% p. a.
0,64

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 30.11.2018)
Na dlhopisovom trhu sme videli zmeny výnosov v USA aj v jadre eurozóny. Po varovaní z Európskej únie, ktorá môže v najhoršom prípade voči Taliansku
uplatniť sankcie, výraznejšie rástli výnosy talianskych dlhopisov, avšak na konci mesiaca sa výnos 10-ročných talianskych dlhopisov pohyboval v
porovnaní s októbrom na nižších úrovniach. Čo sa týka amerických 10-ročných dlhopisov, ich výnos klesol v novembri pod 3%. Výnosová krivka sa na
svojom krátkom konci začala splošťovať, pričom sa priblížili výnosy 2-ročných, 3-ročných a 5-ročných amerických dlhopisov. Výnosy 10-ročných
dlhopisov klesali tiež v Nemecku na 0,312% a na Slovensku pod úroveň 0,9%.
V makroekonomickom kalendári boli na programe vyhlásenia rastu HDP a tiež americká a japonská inflácia. Ročný rast HDP Nemecka spomalil v
novembri z 2% na 1,1%, medzikvartálne ide o prvý pokles HDP od roku 2015, spôsobený klesajúcou spotrebou domácností a čistým exportom.
Spomalil aj rast HDP eurozóny z 2,2% na 1,7%. HDP Japonska dokonca zaznamenalo pokles o 1,2%, najmä z dôvodu klesajúceho súkromného aj
verejného dopytu. V prípade Veľkej Británie, HDP hnané spotrebou domácností a exportom, rástlo z 1,2% na 1,5%. Inflácia výraznejšie rástla v
Japonsku z 1,2% na 1,4% z dôvodu zvyšujúcich sa cien jedla a tiež sa zvýšila v USA z 2,3% na 2,5%.
Zaujímavý vývoj zaznamenali hlavné menové páry, na ktoré vplývali očakávania ohľadom brexitu, americké voľby do kongresu alebo nezhody v talianskej
koalícii ohľadne procesného práva a taliansky rozpočet. Kurz eurodolára dosiahol počas novembra najnižšie hodnoty od júna 2017. V druhej polovici
mesiaca sa ale dokázal vrátiť na októbrové hodnoty a kurz eura voči doláru v novembri posilnil len kozmeticky, o 0,04%. Kurz libry voči euru prešiel v
novembri turbulentným vývojom pričom na začiatku mesiaca libra posilňovala, ale po schválení dohody o brexite britskou vládou a následnom odstúpení
niekoľkých ministrov, výrazne oslabila. Medzimesačne libra voči euru oslabila o 0,14%. Na euro a libru bude aj naďalej vplývať situácia súvisiaca s
brexitom. Na summite európskej únie síce došlo k schváleniu textu dohody o vystúpení Británie z EÚ, ale dohodu bude potrebné „pretlačiť“ aj v britskom
parlamente.
Vo fonde počas mesiaca nedošlo k zásadným zmenám. Koncom novembra sme voľné prostriedky investovali do európskych a amerických dlhopisov s
dlhšou splatnosťou. Fond Stabilita zaznamenal za november pokles o 0,74%. V horizonte jedného roka bol fond Stabilita v strate 3,48%. Priemerná
modifikovaná durácia portfólia vo fonde sa zvýšila na hodnotu 0,64.

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

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový dôchodkový fond
Mesačná správa k 31. Októbru 2018

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Správca fondu:
Depozitár:
Typ fondu:
Deň vytvorenia fondu:
Portfólio manažér:

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Dlhopisový
22. 3. 2005
Ing. Matej Varga, PhD., CFA

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

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV
PODĽA RATINGU

0,046519 €
350 684 956,55€
0,3% p. a.
0,35

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 31.10.2018)
V mesiaci október boli trhy naďalej ovplyvňované septembrovým zvýšením hlavnej úrokovej sadzby zo strany Americkej centrálnej banky Fed,
odhodlaním pokračovať v uťahovaní menovej politiky, rastúcimi výnosmi amerických 10-ročných dlhopisov alebo bankovým sektorom Európy spätým s
problémami Talianska. Taliansky rozpočet počíta so zvýšeným deficitom 2,4% namiesto 0,8% HDP a nárastom výdavkov o 2,7% namiesto 0,1%.
Európska komisia vrátila rozpočet Talianom na prerobenie, no tí neprejavili vôľu návrhy zmeniť, na čo rizikové prirážky talianskych dlhopisov rástli.
Výnosy talianskych dlhopisov sa dostali na úroveň päťročných maxím a agentúra Moody’s znížila ich rating na najnižší investičný stupeň Baa3, ale
ponechala im stabilný výhľad. Pravidelné zasadnutie Európskej centrálnej banky neprinieslo v októbri nové správy. ECB ponechala sadzby nezmenené a
potvrdila, že do konca roka 2018 bude pokračovať v nákupe aktív vo výške 15 miliárd eur mesačne. Prezident ECB Mario Draghi sa tiež vyjadril, že ECB
nemá dôvod pochybovať o tom, že sa inflácia blíži k jej cieľu. Makroekonomické dáta priniesli pozitívne výsledky najmä spoza Atlantiku.
Nezamestnanosť v USA sa znížila z 3,9% na 3,7%, čo predstavuje najnižšiu úroveň od roku 1969. Inflácia v USA sa znížila z 2,7% na 2,3%, podobne sa
tak stalo vo Veľkej Británii s poklesom z 2,7% na 2,4%. Pokles rastu HDP v eurozóne z 2,2% na 1,7% ročne len potvrdil predchádzajúce dáta z
predstihových indikátorov. Výnosy 10-ročných dlhopisov rástli v prípade USA a Slovenska a naopak klesali v prípade Nemecka. Odhodlanosť Fed-u
pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb posunul výnos 10-ročných amerických dlhopisov nahor na úroveň 3,1435%. Výnos nemeckých 10-ročných
dlhopisov naopak klesol na 0,384%, čo bolo spôsobené nárastom rizikovej averzie na trhu pri turbulentnom vývoji na akciových trhoch. Výnos
slovenských 10-ročných dlhopisov vzrástol za posledný mesiac iba mierne na úroveň 0,963%. Čo sa týka vývoja hlavných menových párov, euro voči
doláru výraznejšie oslabovalo o 2,52% na úroveň 1,1312 EUR/USD z dôvodu napätej situácie ohľadom talianskeho rozpočtu. Kurz britskej libry voči
doláru sa počas októbra vyvíjal zmiešane, pričom v prvej polovici mesiaca libra posilňovala, ale v druhej polovici sa prepadla na nižšie hodnoty. Voči
euru si libra dokázala pripísať polpercentný zisk. Za slabosťou libry stála naďalej nezodpovedaná otázka Brexitu, v ktorej októbrový summit Rady
Európskej únie v Bruseli nepriniesol žiaden podstatný pokrok. Pre britskú ekonomiku je naťahovanie prechodného obdobia nevýhodné, pretože musí
naďalej prispievať do rozpočtu únie a rešpektovať legislatívu bez možnosti ovplyvňovať dianie v EÚ. Fond Stabilita zaznamenal za október pokles o 0,9%.
V horizonte jedného roka fond Stabilita odpísal 2,45%. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde klesla na hodnotu 0,35.

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

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový dôchodkový fond
Mesačná správa k 28. Septembru 2018

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Správca fondu:
Depozitár:
Typ fondu:
Deň vytvorenia fondu:
Portfólio manažér:

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Dlhopisový
22. 3. 2005
Ing. Matej Varga, PhD., CFA

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

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV
PODĽA RATINGU

0,047012 €
352 780 403,17€
0,3% p. a.
0,52

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 28.09.2018)
V mesiaci september boli trhy ovplyvňované rôznymi udalosťami. Významnou udalosťou bolo očakávané zvýšenie základnej úrokovej sadzby zo strany
Americkej centrálnej banky Fed do rozpätia 2,0-2,25%. Fed taktiež uviedol, že do konca roka plánuje sadzby zvyšovať ešte raz a ďalší rok trikrát. Kurz
eura voči americkému doláru sa v priebehu mesiaca dostal k úrovni 1,18 EUR/USD, no po vyhlásení sadzieb značne viedol americký dolár. V
medzimesačnom porovnaní posilnilo euro len o 0,02% na úroveň 1,1604 EUR/USD. Na rozdiel od Fed-u sa Európska centrálna banka ECB rozhodla
ponechať sadzby podľa očakávaní na nezmenenej úrovni, úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie ostala na úrovni 0%, depozitá ostali úročené
sadzbou v negatívnom pásme -0,4%. Guvernér ECB Mario Draghi pozitívne komentoval vývoj európskej ekonomiky, inflácie a miezd. ECB sa však ani v
roku 2019 nebude so zdvíhaním sadzieb ponáhľať, k prvému zvyšovaniu sadzieb by nemalo dôjsť skôr ako v druhom polroku. Výnos amerických 10ročných dlhopisov vzrástol v septembri na 3,06% čo predstavuje nárast o 20 bodov. Nemecký dlhopis s rovnakou splatnosťou vzrástol o 14 bodov na
0,47%. Ceny bezpečných dlhopisov teda inverzne klesali. Výnos slovenských 10-ročných dlhopisov taktiež rástol o 20 bodov z 0,75% na 0,95%.
Situácia v Taliansku sa v septembri upokojila a periféria Európy zaznamenala zvýšený dopyt po štátnych dlhopisoch. Talianskym dlhopisom pomohla
téma vládneho rozpočtu, keď prisľúbili dodržať stanovené kritériá. Počas mesiaca nedošlo v portfóliu k významným zmenám. Fond Stabilita zaznamenal
za september nárast o 0,64%. V horizonte jedného roka je fond Stabilita v miernej strate 0,77%. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde
klesla na hodnotu 0,52.

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

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový dô chodkový fond
Mesačná správa k 31. Augustu 2018

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Správca fondu:
Depozitár:
Typ fondu:
Deň vytvorenia fondu:
Portfólio manažér:

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Dlhopisový
22. 3. 2005
Ing. Matej Varga, PhD., CFA

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

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV
PODĽA RATINGU

0,046712 €
348 851 447,49€
0,3% p. a.
0,43

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 31.08.2018)
Dlhopisové trhy sa vyvíjali zmiešane. Presun investorov z rizikovejších dlhopisov tlačil ceny dlhopisov z krajín s vysokým ratingom (USA, jadro EÚ) nahor.
Spôsobili to najmä obchodné a politické konflikty. Prvým problémom v auguste bola eskalácia napätia v Turecku a Rusku. Washington uvalil clá na
Rusko za otravu ruského špióna a jeho dcéry novičokom. USA tiež zdvojnásobilo clá na tureckú oceľ a hliník kvôli diplomatickému sporu okolo
zadržiavania amerického evanjelického pastora v Turecku obvineného z terorizmu. Prudký prepad tureckej líry znepokojil aj ECB, ktorá si všimla riziko
európskych bánk pôsobiacich na tureckom trhu. Tureckej centrálnej banke sa podarilo situáciu stabilizovať, ďalšia eskalácia napätia ostala v rovine
rizika. Ďalším problémom bolo pretrvávajúce obchodné napätie medzi USA a Čínou. Americkej administratíve sa však podarilo urovnať vzťahy s
Mexikom, keď našli kompromis v revízii Dohody o voľnom obchode NAFTA. Jej účastníkom je aj Kanada, ktorá smeruje k odobreniu úprav v tejto
americkej aliancii. USA však zarylo aj do Svetovej obchodnej organizácie WTO, keď americký prezident Trump vyjadril zámer zoskupenie opustiť. V
neposlednom rade investorov znepokojovalo Taliansko, ktoré bude musieť zapracovať na znížení rozpočtového deficitu, inak sa mu nepodarí dodržať
jeho 3-percentný limit na deficit vyplývajúci z maastrichtských kritérií. Vyzerá však, že talianski politici s s týmto limitom ťažkú hlavu nerobili. Plno práce
mali však s tragédiou po spadnutí mosta v Janove. Výnos amerických 10-ročných dlhopisov za august klesol takmer o 10 bodov na 2,86%, nemecký
bund s rovnakou splatnosťou klesol o 11,7 bodu na 0,325%. Rovnakým smerom sa hýbal aj výnos slovenského 10-ročného dlhopisu, ktorý klesol o 7,5
bodu na 0,753%. Rizikovejšie dlhopisy najmä z krajín rozvíjajúcich sa trhov sa hýbali opačným smerom. Ovplyvnené boli najmä rastúcim politickým
napätím v Turecku, či ekonomickou krízou vo Venezuele a Argentíne, ktoré síce nepatria do investičného pásma, no prispeli k zvýšeniu rizikovej averzie
a presunu investorov do bezpečnejších aktív. Zo štátnych dlhopisov periférie Európy ostali pod tlakom spomínané talianske dlhopisy, ktorých výnos so
splatnosťou 10 rokov dosiahol v závere augusta 3,24%. Potešilo však Grécko, ktoré definitívne opustilo program pomoci. Grécke dlhopisy sú stále mimo
investičného pásma, postupne vylepšujú svoje ratingové hodnotenie. Euro voči americkému doláru v medzimesačnom porovnaní oslabilo o 0,76% na
úroveň 1,1602 EUR/USD. Dôvodmi posilňovania doláru boli útek investorov z rizikových aktív, prekvapivý kvartálny rast HDP, zámer Americkej centrálnej
banky Fed pokračovať v ďalšom zvyšovaní sadzieb a rozpätie medzi americkým a nemeckým výnosom, ktoré sa aj napriek poklesu výnosov udržalo na
vysokej úrovni. Počas mesiaca nedošlo v portfóliu k významným zmenám. Z voľných peňažných prostriedkov sme dokúpili štátny dlhopis Portugalska.
Fond Stabilita zaznamenal za júl pokles o 0,98%. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde klesla na hodnotu 0,43.

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

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový dôchodkový fond
Mesačná správa k 31. Júlu 2018

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Správca fondu:
Depozitár:
Typ fondu:
Deň vytvorenia fondu:
Portfólio manažér:

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Dlhopisový
22. 3. 2005
Ing. Matej Varga, PhD., CFA

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

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV
PODĽA RATINGU

0,047172 €
350 999 861,47€
0,3% p. a.
0,53

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 31.07.2018)
Trhom sa počas prázdninového mesiaca júl uhorková nálada jednoznačne vyhýbala. Na programe bola výsledková sezóna firiem, zasadnutia centrálnych
bánk a ani Donald Trump sa podľa počtu svojich prednesov na dovolenku nedostal. Zavedenie ciel začalo doliehať na amerických domácich farmárov,
ktorým sa nepáčilo jednorazové zaplátanie výpadku tržieb sľúbenými dotáciami, a preto požadovali systémové riešenie. Okrem toho sa Trump pustil do
domácej centrálnej banky Fed, čo je v zmysle zásady politickej nezávislosti neprípustné a stihol vyjadriť nespokojnosť s oslabovaním čínskej meny, či
povyhrážať sa Iránu, aby neohrozovali USA. Pozitívnym krokom však bolo stretnutie s predsedom Európskej komisie Junckerom, na ktorom sa dohodli
na odstraňovaní obchodných bariér. Z makroekonomických dát potešil výrazný rast americkej ekonomiky v druhom kvartáli o 4,10% anualizovane, kým
ekonomika eurozóny dosiahla rast za druhý kvartál o 0,3%. Miera nezamestnanosti v USA sa vrátila na 4%, trh práce ostáva podľa ďalších indikátorov
stále vo výbornej kondícii. V eurozóne miera nezamestnanosti klesla na 8,3%.
Výnos amerických 10-ročných dlhopisov vzrástol v júli o 10 bodov na 2,96% (cena inverzne klesala), nemecký bund s rovnakou splatnosťou vzrástol o
14 bodov na 0,44%. Výnos slovenských 10-ročných dlhopisov mierne klesol vplyvom vyššieho dopytu po slovenských bondoch z 0,87% na 0,83%.
Výnos talianskych dlhopisov sa po vládnych peripetiách na prelome mája a júna postupne vracal smerom nadol, v závere mesiaca sa dostal mierne pod
tlak kvôli obavám z rozpočtových výsledkov krajiny. Vo zvyšku krajín južnej či východnej periférie Európy bol priebeh podobný, keď výnos postupne
klesal bez väčšieho kolísania.
Euro voči americkému doláru v medzimesačnom porovnaní posilnilo len „kozmeticky“ o 0,06% na úroveň 1,1691 EUR/USD.
Počas mesiaca nedošlo v portfóliu k významným zmenám. Fond Stabilita zaznamenal za júl nárast o 0,95%. Priemerná modifikovaná durácia portfólia
vo fonde klesla na hodnotu 0,53.

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

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
Mesačná správa k 29. júnu 2018

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Správca fondu:
Depozitár:
Typ fondu:
Deň vytvorenia fondu:
Portfólio manažér:

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Dlhopisový
22. 3. 2005
Ing. Matej Varga, PhD., CFA

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

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKTÚRA AKTÍV FONDU

ŠTRUKTÚRA FONDU PODĽA
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV
PODĽA RATINGU

0,046730 €
346 104 130,90 €
0,3% p. a.
0,55

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 29.06.2018)
Mesiac jún ovplyvňovali situáciu na kapitálových trhoch najvýznamnejšie centrálne banky, ale aj pokračujúce geopolitické napätie. Dňa 13.6. zasadala
Americká centrálna banka Fed, ktorá zdvihla sadzby o ďalších 0,25% do pásma 1,75%-2,00% a v tomto roku očakáva ešte ďalšie 2 zvyšovania, čo je o
1 viac, ako pôvodne Fed avizoval. Ekonomický cyklus v USA napreduje pomerne rýchlo a dostáva sa do neskorej fázy rastu. Fed očakáva rýchlejší rast
inflácie a verí v pretrvávajúci silný trh práce. Očividne nechce čakať na prehriatie ekonomiky, nakoľko tá je podporovaná fiškálnymi stimulmi
presadenými americkým prezidentom D. Trumpom. Vrchol sadzieb vidí Fed v roku 2020 v pásme 3,25-3,50%.
O deň neskôr sa konalo aj zasadnutie Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá ponechala úrokové sadzby podľa očakávaní bez zmeny. Oznámila však,
akým spôsobom a kedy ukončí program kvantitatívneho uvoľňovania, ktorý prvýkrát spustila v roku 2015. Konkrétne do konca septembra bude ECB
nakupovať aktíva v nezmenenom objeme 30 mld. EUR mesačne a od októbra do decembra tohto roku zníži objem nákupov o polovicu na 15 mld.
Splatené dlhopisy alebo úroky bude ďalej reinvestovať. Hlavnou motiváciou pristúpiť k taperingu (postupné znižovanie podpory zo strany centrálnej
banky) boli silné makroekonomické dáta, najmä podrobne sledovaná inflácia, ktorá postupne dosahuje strednodobý cieľ. Odhad rastu inflácie zvýšila
ECB z 1,4% na 1,7%, kde sa odzrkadlil vplyv nárastu cien ropy. Rast HDP bol naopak revidovaný nadol z 2,4% na 2,1% vzhľadom aj na ochladenie
predstihových indikátorov. Ekonomika eurozóny stále potrebuje podporu, preto si ECB nechala otvorené dvere k úprave nástrojov, ak ich bude potrebné
využiť. S rétorikou o zdvíhaní sadzieb bude ECB ešte opatrná, nakoľko v súčasnom období nie je vyjasnený Brexit, nedávno eskalovalo politické napätie
v Taliansku, vlády sú veľmi zadĺžené, mnoho dôležitých otázok ako napr. migračná politika nie je vyriešená, čo poukazuje na krehkosť európskeho celku.
Práve vyššie spomínané riziká nabrali v druhej polovici júna na intenzite. Rôzne názory na riešenie problému nekontrolovanej migrácie narušili stabilnosť
nemeckej vlády, nielen samotné vládne krídla v Nemecku ale aj európske krajiny boli nútené nájsť v tejto otázke kompromis, čo sa koncom mesiaca
nateraz podarilo. Ďalšou citlivou témou vo svete je narastajúci protekcionizmus, najmä zo strany USA. Americký prezident Trump sa okrem obchodnej
vojny s Čínou vyhrážal zvýšením ciel na automobily dovážané z Európy na 20%.
Bezpečným dlhopisom sa v júni darilo zmiešane – kým výnos amerických 10-ročných dlhopisov vzrástol v júni z 2,859% na 2,860% (cena inverzne
klesala), výnos 10-ročných nemeckých dlhopisov klesol z 0,338% na 0,300%. Výnos slovenských 10-ročných dlhopisov vzrástol z 0,816% na 0,873%.
Euro voči americkému doláru oslabilo len mierne o 0,08% na úroveň 1,1684 EUR/USD.
Počas júna nedošlo v portfóliu k významným zmenám. Fond Stabilita zaznamenal k 29.6.2018 za mesiac mierny pokles o 0,14%. Priemerná
modifikovaná durácia portfólia vo fonde klesla na hodnotu 0,55.

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

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
Mesačná správa k 31. máju 2018

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Správca fondu:
Depozitár:
Typ fondu:
Deň vytvorenia fondu:
Portfólio manažér:

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Dlhopisový
22. 3. 2005
Ing. Matej Varga, PhD., CFA

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

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKTÚRA AKTÍV FONDU

ŠTRUKTÚRA FONDU PODĽA
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV
PODĽA RATINGU

0,046797 €
344 309 292,87 €
0,3% p. a.
0,60

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 31.5.2018)
V máji ovplyvňovala dlhopisové trhy najmä talianska politická scéna. Taliansko má dlhodobo problém zostaviť stabilnú vládu, ktorá by prežila celé
volebné obdobie. Tento krát hrozilo, že sa k moci dostanú euroskeptici, alebo sa vládu nepodarí zostaviť vôbec a nasledovali by tak nové predčasné
voľby pod masírovaním myšlienky vystúpenia krajiny z eurozóny. Vládna kríza spôsobila výpredaje talianskych dlhopisov a táto nálada sa čiastočne
rozšírila do dlhopisov periférie s vyššou rizikovou prirážkou. Ceny talianskych dlhopisov rýchlo klesali a výnos do splatnosti inverzne stúpal k hodnotám,
kde bol naposledy v máji pred 4 rokmi. Nárast kreditnej prirážky posunul výnos 10-ročného talianskeho dlhopisu na 3,16%, keď po miernom upokojení
napätia uzavrel máj na úrovni 2,79%. Pri dvojročnej splatnosti sa výnos zo zápornej hodnoty (-0,30%) vyšplhal na 2,70% a máj uzavrel na úrovni
0,99%.
Situácia bola opačná pri bezpečných dlhopisoch s vysokým ratingom. Rastúca averzia k riziku spôsobila presun investorov do takýchto cenných
papierov považovaných za bezpečný prístav. Zvýšený dopyt po nich tlačil na rast cien a pokles výnosov na kratších aj dlhších splatnostiach. Výnos 10ročného nemeckého dlhopisu klesol pod 0,2%, po znížení napätia máj uzavrel na úrovni 0,39%. Zisky zaznamenali aj americké dlhopisy, s rovnakou
splatnosťou 10 rokov sa výnos znížil z úrovní presahujúcich 3% na 2,86%. To však nezmenilo presvedčenie investorov, že Americká centrálna banka
Fed pristúpi na najbližšom zasadnutí k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb.
Euro voči americkému doláru oslabilo o 3,19% na úroveň 1,1693 EUR/USD, čo bolo spôsobené najmä talianskou vládnou krízou a naopak doláru
pomáhali lepšie ekonomické dáta z USA. Posilňovanie dolára bolo limitované dobrými výsledkami z trhu práce v eurozóne a inflačnými dátami z
Nemecka, kedy inflácia sa zvýšila najmä vplyvom nárastu cien ropy.
Vplyvom geopolitických udalostí v závere mája poklesol fond Stabilita za mesiac o 2,34%. V horizonte jedného roka si udržal kladný výnos 0,15%.
Priemernú modifikovanú duráciu portfólia vo fonde sme znížili na hodnotu 0,60.

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

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
Mesačná správa k 30. aprílu 2018

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Správca fondu:
Depozitár:
Typ fondu:
Deň vytvorenia fondu:
Portfólio manažér:

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Dlhopisový
22. 3. 2005
Ing. Matej Varga, PhD., CFA

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

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKTÚRA AKTÍV FONDU

ŠTRUKTÚRA FONDU PODĽA
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV
PODĽA RATINGU

0,047918 €
351 895 504,97 €
0,3% p. a.
1,08

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 30.4.2018)
Apríl priniesol na finančné trhy upokojenie. Hroziaca obchodná vojna medzi Čínou a USA ustúpila do pozadia. Negatívne dáta z európskej ekonomiky boli
kompenzované dobrými výsledkami firiem z práve prebiehajúcej výsledkovej sezóny.
V Európe prichádzali počas mesiaca negatívne prekvapenia v podobe nižších predstihových ukazovateľov i tzv. tvrdých indikátorov. Horšie dáta možno
považovať za dočasné, posledné obdobie boli výsledky v priemere viac než dobré. Európska centrálna banka na posledné dáta reagovala upokojujúco,
keďže nešlo o prekvapenia, ktoré by vyvolávali obavy z recesie v blízkej dobe. Napriek tomu sa očakávania trhu o skoršom zdvíhaní sadzieb posunuli na
neskôr. ECB bude musieť okolo leta oznámiť spôsob a termín ukončenia ešte stále prebiehajúceho kvantitatívneho uvoľnenia. Medzinárodní
pozorovatelia vyzdvihli schopnosť Grécka udržať sa na finančných trhoch bez prídavných finančných injekcií. Od roku 2010 medzinárodní veritelia
zachraňovali grécku ekonomiku až trikrát. Po skončení pomoci by mali byť už Atény schopné nachádzať zdroje na medzinárodnom finančnom trhu
samy.
Výnosy dlhopisov v eurozóne i v USA zväčša rástli (ich ceny inverzne klesali). Výnos 10-ročného nemeckého dlhopisu v apríli stúpol na 0,557%. Pri
kratšej splatnosti 5 rokov sa výnos do splatnosti dlhopisu na chvíľu dostal do kladného teritória, mesiac uzavrel blízko pod nulou. Španielsky dlhopis so
splatnosťou 10 rokov niesol 1,279%. Výnos talianskeho 10-ročného dlhopisu sa na mesačnej báze takmer nezmenil (1,788%). Periféria Európy stále
prináša vyššie výnosy do splatnosti. Výnos 10-ročného rumunského dlhopisu vzrástol najmä po treťom zvýšení sadzieb rumunskou centrálnou bankou.
Výnos 10-ročného amerického dlhopisu sa v druhej polovici apríla dostal nad 3%, kde bol naposledy v decembri roku 2013. Rozpätie medzi dlhšou a
kratšou splatnosťou amerických dlhopisov kleslo až na úroveň predkrízového roku 2007.
Euro voči americkému doláru oslabilo o 2% na úroveň 1,2078 EUR/USD, keď menový pár konečne odzrkadľoval rozširujúce sa rozpätie medzi výnosmi
štátnych dlhopisov USA a eurozóny.
Počas apríla sme vyplatené úroky reinvestovali nákupom podnikového dlhopisu. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde Stabilita za posledný
mesiac mierne klesla na hodnotu 1,08. Fond za apríl podrástol o 0,10%. V horizonte jedného roka dosiahol výnos 2,88%.

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

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
Mesačná správa k 29. marcu 2018

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Správca fondu:
Depozitár:
Typ fondu:
Deň vytvorenia fondu:
Portfólio manažér:

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Dlhopisový
22. 3. 2005
Ing. Matej Varga, PhD., CFA

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

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKTÚRA AKTÍV FONDU

ŠTRUKTÚRA FONDU PODĽA
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV
PODĽA RATINGU

0,047871 €
350 194 079,18 €
0,3% p. a.
1,15

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 29.3.2018)
Najsledovanejšou udalosťou mesiaca bolo zasadnutie Americkej centrálnej banky (Fed), ktorá podľa očakávaní zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 25
bázických bodov do pásma 1,5% – 1,75%. Fed vo svojich projekciách zlepšil výhľad pre rast americkej ekonomiky, čo sa nepremietlo v trajektórii
zvyšovania sadzieb pre rok 2018. Do konca roku 2018 Fed počíta ešte s dvoma zvýšeniami sadzieb. Avšak zrýchlenie americkej ekonomiky sa prejavilo
v odhadoch rastu sadzieb pre roky 2019 a 2020. Vedenie Fed-u vidí vrchol cyklu zvyšovania sadzieb v roku 2020 v cieľovom pásme 3,25% – 3,50%.
To je posun o 25 bázických bodov oproti minulému zasadnutiu.
Marcové zasadnutie Európskej centrálnej banky (ECB) podľa očakávaní neprinieslo žiadne zmeny v menovej politike. V Európe je inflácia stále tlmená a
posilňujúce euro ju tlačí nadol. Menový pár EURUSD v marci vzrástol o 1,07% a od začiatku roka narástol o 2,66%. Rada guvernérov počas posledných
18 mesiacov revidovala svoje inflačné prognózy nadol, napriek tomu, že viac krát zvyšovala odhad pre rast ekonomiky v eurozóne. Z toho dôvodu ECB
pravdepodobne ukončí program nákupov aktív (QE) v septembri, ale s dvíhaním sadzieb sa nebude ponáhľať.
V úvode mesiaca sa konali talianske parlamentné voľby, ktoré nemali jasného víťaza, preto môže vytvorenie vlády trvať mesiace. Na druhú stranu vznik
koalície v Nemecku vyvážil celkovú politickú neistotu v Európe. Pozitívny posun nastal aj v rokovaniach o brexite. Veľká Británia a Európska únia vytvorili
návrh dohody, ktorá bude upravovať vzájomné vzťahy počas prechodného obdobia po brexite. V návrhu síce môžu ešte nastať určité zmeny, ale aj tak je
to veľký posun vpred, ktorý znížil riziko tzv. tvrdého brexitu.
Negatívnou správou pre globálne finančné trhy bolo, že Trump oznámil zavedenie ciel vo výške 25 % na dovoz ocele a 10 % na dovoz hliníka do USA.
Zvýšená volatilita na akciových trhoch kvôli obavám z protekcionistických opatrení oznámených americkou administratívou zvýšila dopyt po bezpečných
štátnych dlhopisoch, čím sa zvýšila ich cena a inverzne poklesol výnos do splatnosti. Výnos na 10-ročnom americkom dlhopise poklesol o 12 bázických
bodov na úroveň 2,74%. Výnos na 10-ročnom nemeckom dlhopise poklesol o 16 bázických bodov na úroveň 0,494%.
Vo fonde Stabilita sme v marci vymenili podnikový dlhopis s nižším výnosom do splatnosti z regiónu CEE za podnikový dlhopis s vyšším výnosom do
splatnosti a porovnateľnou splatnosťou. Fond Stabilita mierne poklesol za mesiac marec o 0,06%. V horizonte jedného roka dosiahol výnos 3,08%.

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

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
Mesačná správa k 28. februáru 2018

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Správca fondu:
Depozitár:
Typ fondu:
Deň vytvorenia fondu:
Portfólio manažér:

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Dlhopisový
22. 3. 2005
Ing. Matej Varga, PhD., CFA

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

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKTÚRA AKTÍV FONDU

ŠTRUKTÚRA FONDU PODĽA
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV
PODĽA RATINGU

0,047899 €
348 861 722,06 €
0,3% p. a.
1,05

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 28.02.2018)
Začiatok februára bol poznačený výpredajmi na dlhopisových a následne aj akciových trhoch. Spúšťačom výpredajov bol paradoxne výborný výsledok z
trhu práce v USA. Nárast počtu novovytvorených pracovných miest, ako aj zrýchlenie tempa rastu amerických miezd vyvolali obavy investorov, že
inflačné tlaky zosilnia a tým prinútia Americkú centrálnu banku (Fed), aby zvyšovala úrokové sadzby ráznejšie ako sa očakávalo. Na uvedené fakty
reagovali dlhopisoví investori predajom štátnych dlhopisov najmä s dlhšou splatnosťou, čo spôsobilo rast ich výnosov do splatnosti. Výnos 10-ročného
amerického dlhopisu sa dostal nad úroveň 2,95%, kde bol naposledy začiatkom roka 2014. Koncom mesiaca bol prudký rast výnosov mierne
korigovaný. Naopak zvýšil sa dopyt po bezpečných nemeckých dlhopisoch. Výnos na 10-ročnom nemeckom dlhopise mierne poklesol o 0,04% na
úroveň 0,653%.
V závere mesiaca boli v Európskej menovej únii (EMÚ) zverejnené inflačné dáta za január. Spotrebiteľská inflácia spomalila medziročne na úroveň 1,3%
a jadrová inflácia ostala medziročne na úrovni 1%, čo sú relatívne nízke úrovne. Avšak podľa guvernéra Európskej centrálnej banky (ECB) Maria
Draghiho by mala inflácia postupne zrýchľovať spolu s expandujúcou ekonomikou eurozóny.
V USA nový guvernér Fed-u Jerome Powell vystúpil prvýkrát pred kongresom. Vo svojom prejave uviedol, že chce pokračovať v postupnom zvyšovaní
sadzieb, pričom je pre neho dôležitá rovnováha medzi rizikom prehriatia ekonomiky a zvyšovaním inflácie. Zároveň sa Powell vyjadril pozitívne k expanzii
americkej ekonomiky, ktorá je založená na silnom trhu práce, fiškálnej podpore a globálnom hospodárskom raste aj mimo USA. Americký dolár si vyložil
jeho slová ako jastrabie a začal posilňovať najmä voči euru a britskej libre. Za mesiac február menový pár EURUSD poklesol o 1,77%.
Vo fonde Stabilita sme vzhľadom na turbulentnejší vývoj na dlhopisových trhoch mierne znížili duráciu portfólia. Do fondu Stabilita sme počas februára
nakúpili jeden korporátny dlhopis z regiónu východnej Európy a dokúpili sme štátny dlhopis emitovaný Portugalskom. Pokles dlhopisových trhov zasiahol
aj výkonnosť fondu Stabilita, napriek tomu výnos na ročnej báze ostáva na vysokých úrovniach. Fond Stabilita poklesol za mesiac február o 0,60%. V
horizonte jedného roka dosiahol výnos 3,34% p.a.

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

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový dôchodkový fond
Mesačná správa k 31. Januáru 2018

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Správca fondu:
Depozitár:
Typ fondu:
Deň vytvorenia fondu:
Portfólio manažér:

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Dlhopisový
22. 3. 2005
Ing. Matej Varga, PhD., CFA

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

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV
PODĽA RATINGU

0,048189 €
349 897 253,61 €
0,3% p. a.
1,38

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 31.01.2018)
V roku 2018 budú mať opäť veľký vplyv na ceny aktív centrálne banky, od ktorých sa očakáva sprísnenie menových politík. Zasadnutia hlavných
centrálnych bánk v januári odštartovala Európska centrálna banka (ECB), ktorá podľa očakávaní trhov úrokové sadzby nezmenila. ECB zdôraznila, že
sadzby začne zvyšovať najskôr po ukončení programu nákupov aktív (QE). Od januára do septembra 2018 ECB plánuje nakupovať aktíva v zníženom
objeme vo výške 30 mld. eur mesačne. ECB zatiaľ nerozhodla, ako bude vyzerať QE po tomto termíne. Od októbra môže byť QE predĺžené, postupne
ukončované alebo ukončené jednorazovo. Rozhodnutie ECB bude záležať najmä od vývoja inflácie a ekonomického rastu v Eurozóne. Inflačné tlaky v
Európskej menovej únii (EMÚ) však stále zostávajú nízke. Medziročný rast inflácie sa nachádzal na úrovni 1,4 % a jadrová inflácie v januári rástla o
0,9%. Priaznivý ekonomický vývoj, silný trh práce a inflácia nad 2% podporujú Americkú centrálnu banku (Fed) v pokračovaní zvyšovania sadzieb. K
prvému zvýšeniu sadzieb v roku 2018 by mohlo dôjsť na marcovom zasadnutí, k čomu okrem pozitívnych ekonomických výsledkov prispieva aj
oslabovanie amerického dolára. Americký dolár oslabil voči euru za január o 3,41% a menový pár EURUSD sa dostal po viac ako 3 rokoch na úroveň
1,2414. Za januárovým pohybom stoja najmä komentáre predstaviteľov americkej vlády o výhodnosti slabého doláru a optimizmus guvernéra ECB M.
Draghiho ohľadom vývoja ekonomiky v EMÚ. Rastúca dôvera centrálnych bánk v to, že silné ekonomické oživenie postupne zvýši infláciu k cieľovým
úrovniam, spôsobila pokles cien väčšiny štátnych dlhopisov (inverzne rast výnosov). Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov vzrástli v januári takmer o
0,30% z 2,4054% na úroveň 2,7050%. Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov sa zvýšili v januári o 0,27% na úroveň 0,695%. Výnosy na
nemeckých 5-ročných dlhopisov sa dostali po viac ako 2 rokoch do kladných čísel. Dôležitou politickou udalosťou v januári bolo stretnutie nemeckých
socialistov zo strany SPD a Merkelovej strany CDU/CSU za účelom jednania o vládnej koalícii. Výsledkom rokovania nakoniec bola dohoda o veľkej
koalícii, za ktorú zahlasovalo 56% predstaviteľov strany SPD. Detaily finálnej koaličnej zmluvy budú musieť ešte prejsť ďalším schvaľovacím procesom v
SPD, nad ktorým visí otáznik. Aj politická situácia v USA zostávala naďalej napätá, keďže americká vláda je schopná sa financovať bez navýšenia
dlhového stropu iba do konca februára.
Fond Stabilita vzrástol aj napriek poklesu cien dlhopisov v EMÚ za mesiac január o +0,70% a zaznamenal tak piaty rastový mesiac v rade. Fond
Stabilita v horizonte jedného roka dosiahol výnos +4,68%.

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.
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