
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

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

Depozitár: 
Typ fondu:  

Československá obchodná banka, a.s. 
Dlhopisový

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

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

0,047854 € 
345 417 832,84 € 
0,3% p. a.
1,19

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový dôchodkový fond 
Mesačná správa k 29. Decembru 2017

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA 
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA RATINGU



NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

ECB zlepšila svoju prognózu rastu ekonomiky Európskej menovej únie 
(EMÚ). Odhad HDP na rok 2018 zvýšila z 1,8% na 2,3% a odhad 
rastu inflácie v budúcom roku zvýšila z 1,2% na 1,4%. Výnosy 
nemeckých 10-ročných dlhopisov vzrástli o 0,057% na úroveň 
0,423%. Ceny dlhopisov v EMÚ inverzne klesali. Rast výnosov na 
európskych dlhopisoch podporil v posilňovaní euro, ktoré voči doláru 
vzrástlo v decembri o 0,85%. Menový pár EURUSD tak uzavrel 
mesiac nad psychologickou úrovňou 1,20.
Dôležitou politickou udalosťou v decembri bolo schválenie daňovej 
reformy v USA. Daňová reforma prešla oboma komorami amerického 
parlamentu a finálny podpis dostala od prezidenta Donalda Trumpa 
na konci mesiaca. Kľúčovým bodom daňovej reformy je zníženie 
dane z príjmu právnických osôb na 21 percent z terajších 35 percent, 
čo je výrazne pozitívna správa pre americké korporácie. Naopak v 
Španielsku sa zvýšila politická neistota, keď v katalánskych voľbách 
získali väčšinu strany, ktoré sú za nezávislosť tohto regiónu.

Fond Stabilita vzrástol aj napriek poklesu cien dlhopisov v Európskej 
menovej únii za mesiac december o +0,01% a zaznamenal tak štvrtý 
rastový mesiac v rade. Fond Stabilita za rok 2017 dosiahol výnos 
+3,78%.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s 
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo 
propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. 

Kontakt: www.dsspabk.sk; info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

INVESTIČNÉ ZAMERANIE

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

KOMENTÁR SPRÁVCU FONDU (K 29.12.2017)

December bol bohatý na zasadnutia centrálnych bankárov. Šnúru 
zasadnutí odštartovala Americká centrálna banka (FED), ktorá zvýšila 
podľa očakávaní kľúčovú úrokovú sadzbu o 0,25% do pásma 1,25% až 
1,50%. Na tlačovej konferencii odznelo, že ekonomika USA a tvorba 
pracovných miest rastie solídnym tempom, preto v roku 2018 FED počíta 
so zvýšením úrokov celkovo trikrát, rovnako ako v roku 2017. No ak sa 
pozrieme na spread medzi 2-ročnými a 10-ročnými dlhopismi zistíme, že 
ten poklesol na 10-ročné minimá. Finančný trh tak očakáva pomalšie 
zvyšovanie sadzieb a  pomalší rast ekonomiky v dlhšom horizonte. 
Výnosy na 10-ročných amerických dlhopisoch z toho dôvodu mierne 
poklesli z 2,410% na úroveň 2,405%. Európska centrálna banka (ECB) 
ponechala svoju menovú politiku aj úrokové sadzby bez zmeny.



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

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

Depozitár: 
Typ fondu:  

Československá obchodná banka, a.s. 
Dlhopisový

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

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

0,047849 € 
344 044 420,26 € 
0,3% p. a.
1,21

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový dôchodkový fond 
Mesačná správa k 30. Novembru 2017

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA 
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA RATINGU



NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

vlády boli neúspešné, a to najmä z dôvodu rozdielnych názorov 
politických strán v otázke migrácie a daní. V USA boli zverejnené 
inflačné dáta, ktoré skončili v súlade s odhadom na úrovni 2%, čo 
nebráni zdvíhaniu sadzieb na decembrovom zasadnutí Americkej 
centrálnej banky (Fed). Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov 
vzrástli z 2,38% na úroveň 2,40%. Novým guvernérom Fed-u sa od 
februára 2018 stane Jerome Powell, ktorý nahradí dosluhujúcu 
guvernérku Janet Yellenovú. Powell podporuje umiernený prístup k 
menovej politike a mohol by tak pokračovať v pozvoľnom zvyšovaní 
úrokových sadzieb.

Fond Stabilita vzrástol za mesiac november o +0,35% a dosiahol tak 
nové rekordné úrovne ceny dôchodkovej jednotky. Fond Stabilita v 
horizonte jedného roka dosiahol výnos +4,50%.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s 
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo 
propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. 

Kontakt: www.dsspabk.sk; info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

INVESTIČNÉ ZAMERANIE

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

KOMENTÁR SPRÁVCU FONDU (K 30.11.2017)

V novembri bola zverejnená zápisnica z októbrového zasadnutia 
Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá ukázala veľkú dôveru v európsku 
ekonomiku, no opatrnosť pri raste inflácie a miezd. Ekonomika Európskej 
menovej únie zrýchlila, keď predbežné HDP bolo revidované smerom 
nahor na úroveň 2,5% medziročne, k čomu prispel z veľkej časti rast 
nemeckého HDP o 2,8% medziročne. Miera nezamestnanosti poklesla už 
k úrovni 8,8% a index spotrebiteľskej dôvery zaznamenal 16 ročné 
maximá. Pozitívne ekonomické výsledky podporili euro, ktoré 
zaznamenalo nárast voči doláru o 2,2% za mesiac november. Výnosy 
nemeckých 10-ročných dlhopisov ostali takmer bez zmeny. V Nemecku 
sa zvýšila politická neistota, keď rokovania o zostavení novej nemeckej 



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

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

Depozitár: 
Typ fondu:  

Československá obchodná banka, a.s. 
Dlhopisový

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

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

0,047684 € 
341 726 964,51 € 
0,3% p. a.
1,67

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový dôchodkový fond 
Mesačná správa k 31. Októbru 2017

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA 
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA RATINGU



NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

článok 155 ústavy a tým prevzali priamu kontrolu nad regiónom. 
Neistota ohľadom Katalánska spôsobila rozšírenie rozpätia medzi 
výnosmi španielskych a nemeckých dlhopisov. Z USA prichádzali 
dobré ekonomické dáta aj v októbri. Hurikány Irma a Harvey síce 
spomalili tempo rastu novovytvorených pracovných miest, no 
priemerné hodinové príjmy vzrástli medziročne o 2,90%. 
Nezamestnanosť USA naďalej klesala, keď zaznamenala úroveň 
4,20%, čo je najnižšia úroveň od februára 2001. Americký senát 
schválil návrh rozpočtu na fiškálny rok 2017/2018, čo výrazne 
priblížilo dlho očakávanú daňovú reformu k realite. Výnosy 10-
ročných amerických dlhopisov vzrástli o 0,04 p.b. na úroveň 
2,379%. Viac holubičia ECB podporila rast cien na korporátnych 
dlhopisoch v Európe, ktoré rástli relatívne rýchlejšie ako korporátne 
dlhopisy v USA.

Fond Stabilita si pripísal za mesiac október +0,65% a dosiahol tak 
nové rekordné úrovne ceny investičnej jednotky. Fond Stabilita v 
horizonte jedného roka dosiahol výnos +2,68%.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s 
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo 
propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. 

Kontakt: www.dsspabk.sk; info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

INVESTIČNÉ ZAMERANIE

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

KOMENTÁR SPRÁVCU FONDU (K 31.10.2017)

Najdôležitejšou udalosťou mesiaca bolo októbrové zasadnutie Európskej 
centrálnej banky (ECB), na ktorom guvernér ECB Mario Draghi oznámil 
zníženie mesačných nákupov aktív o polovicu. Program kvantitatívneho 
uvoľňovania (QE) bude pokračovať od januára 2018 vo výške 30 miliárd 
EUR do septembra 2018. ECB zároveň pripustila, že v prípade potreby 
môže pokračovať v QE aj po septembri. Celkovo tak ECB bude nakupovať 
viac aktív v budúcom roku ako očakával trh. Výnosy na dlhopisoch 
Európskej menovej únie reagovali na viac holubičiu ECB poklesom. 
Výnosy nemeckých 10-ročných dlhopisov sa prepadli o 10 bázických 
bodov na úroveň 0,362%. Spread medzi nemeckými a americkými 
dlhopismi narástol najviac za posledný mesiac, čo sa prejavilo poklesom 
menového páru EURUSD, ktorý si odpísal za október 1,42%. Euru 
nepomáhala ani politická neistota v Španielsku. Katalánsky regionálny 
parlament v tajnom jednostrannom hlasovaní vyhlásil nezávislosť od 
Španielska. Tento krok viedol španielske orgány k tomu, aby aktivovali 



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

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

Depozitár: 
Typ fondu:  

Československá obchodná banka, a.s. 
Dlhopisový

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

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

0,047377 € 
337 702 978,60 € 
0,3% p. a.
1,59

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 
Mesačná správa k 29. Septembru 2017

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA 
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA RATINGU



NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Politické vyhliadky tak ostávajú vo Veľkej Británii neisté. Taktiež sa 
znova obnovila diskusia o daňovej reforme v USA, ktorej hlavným 
bodom je zníženie zdanenia podnikov z 35% na 20%. Avšak Trump 
čelí kritike, že výpadok príjmov vo výške $1,5 bilióna na najbližších 
10 rokov nebude vykompenzovaný odhadovaným hospodárskym 
rastom. Dolár voči euru v septembri mierne posilňoval, keď menový 
pár EURUSD uzavrel mesiac okolo úrovne 1,18.
Po takmer dvojmesačnom raste cien dlhopisov prišiel v septembri 
obrat a dlhopisový investori začali brať vážne signalizované 
sprísňovanie menovej politiky hlavných centrálnych bánk. Výnosy 10-
ročných amerických dlhopisov vzrástli o 22 bázických bodov na 
úroveň 2,336%. Výnosy nemeckých 10-ročných dlhopisov poskočili z 
úrovne 0,36% na 0,462% a výnosy 10-ročných britských dlhopisov 
narástli o 0,33 p.b. na úroveň 1,366%.

Fond Stabilita si pripísal za mesiac september +0,55% a dosiahol 
tak nové rekordné úrovne ceny dôchodkovej jednotky. Fond 
Stabilita v horizonte jedného roka dosiahol výnos +1,85%.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s 
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo 
propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. 

Kontakt: www.dsspabk.sk; info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

INVESTIČNÉ ZAMERANIE

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

KOMENTÁR SPRÁVCU FONDU (K 29.09.2017)

V septembri sa výnosy 10-ročných dlhopisov vrátili o tri mesiace späť, 
keď sa začalo hovoriť o globálnom zvyšovaní sadzieb. Mohli za to lepšie 
výsledky inflácie z USA, Veľkej Británie a Číny. Centrálni bankári tak 
znova začali hovoriť o postupnom znižovaní úrovne stimulov menovej 
politiky. Americká centrálna banka (Fed) podľa očakávaní oznámila, že 
začne proces znižovania svojej bilancie v októbri a väčšina členov FOMC 
vyjadrila podporu pre ďalšie zvyšovanie sadzieb do konca roka. V Európe 
sme mohli pozorovať zlepšujúcu sa spotrebu ako aj lepšie výsledky z trhu 
práce, ktoré podporovali aj spotrebiteľskú dôveru. Oživenie 
ekonomického rastu a nižšie riziko deflácie v Európskej menovej únii 
zvýšilo očakávania, že prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario 
Draghi oznámi už v októbri ďalšie znižovanie tempa kvantitatívneho 
uvoľňovania. Vo Veľkej Británii stále dominuje téma Brexitu. Theresa 
Mayová naznačila, že si želá prechodnú obchodnú dohodu s EÚ, ale 
neposkytla žiadny dátum jej trvania. 



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

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

Depozitár: 
Typ fondu:  

Československá obchodná banka, a.s. 
Dlhopisový

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

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

0,047112 € 
334 385 477,90 € 
0,3% p. a.
1,48

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 
Mesačná správa k 31. Augustu 2017

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA 
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA RATINGU



NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

(Fed) v decembri na približne 34%. Kontroverzné vyhlásenia 
amerického prezidenta D. Trumpa, ktoré nasledovali po násilných 
udalostiach v americkom Charlottesville vniesli rozpory do Trumpovej 
administrácie, čo spolu s neurčitým smerovaním monetárnej politiky 
Fedu-u nepomáhalo doláru. Menový pár EURUSD prekonal 
psychologickú úroveň 1,2 a pripísal si 0,57% za mesiac august. 
Ceny ropy sa dostali pod tlak s príchodom hurikánu Harvey a 
zatvorením niekoľkých rafinérií v Texase. Ropa WTI sa obchodovala o 
6% nižšie ako na konci júla.
Obavy o rast inflácie ako aj absencia vyjadrení k smerovaniu 
monetárnej politike od Yellenovej a Draghiho v Jackson Hole tlačila 
výnosy dlhopisoch nadol. Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov 
poklesli o 0,18 p.b. na úroveň 2,117%. Výnosy nemeckých 10-
ročných dlhopisov spadli z úrovne 0,541% na 0,36% a výnosy 10-
ročných slovenských dlhopisov si odpísali 13 bázických bodov za 
august.

Fond Stabilita  zaznamenal za mesiac august mierny pokles  o 
0,12% a v horizonte jedného roka dosiahol výnos +1,49%.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s 
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo 
propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. 

Kontakt: www.dsspabk.sk; info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

INVESTIČNÉ ZAMERANIE

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

KOMENTÁR SPRÁVCU FONDU (K 31.08.2017)

Leto 2017 sa určite nedá označiť ako pokojné na finančných trhoch. 
August pokračoval v podobnom duchu. Eskalácia geopolitického napätia 
medzi USA a Severnou Kóreou priniesla na trhy nervozitu a zvýšenú 
volatilitu, čo sa prejavilo poklesom cien rizikových aktív. Napriek tomu 
makroekonomické dáta vychádzali pozitívne, pričom v mnohých krajinách 
vrátane Európy, Veľkej Británie, Japonska a Brazílie zaznamenali 
výraznejší rast ako sa očakávalo, čo potvrdzuje solídne ožívanie globálne 
ekonomiky. V Európskej menovej únii inflácia zrýchlila na 1,5% a jadrová 
inflácia zostala na úrovni 1,3%. Stále je to však pod dvojpercentným 
cieľom Európskej centrálnej banky (ECB). V dôsledku čoho ECB uviedla, 
že súčasné podmienky nezaručujú v blízkom horizonte ukončenie 
kvantitatívneho uvoľňovania a vyjadrila obavy, že silné euro by mohlo 
predstavovať prekážku, najmä pokiaľ ide o rastúcu infláciu. V USA 
inflácia vyšla pod konsenzom na úrovni 1,7%, čo znižuje 
pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Federálneho rezervného systému



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

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

Depozitár: 
Typ fondu:  

Československá obchodná banka, a.s. 
Dlhopisový

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

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

0,047169 € 
333 486 671,66 € 
0,3% p. a.
1,29

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 
Mesačná správa k 31. Júlu 2017

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA 
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA RATINGU



NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Neurčitý termín znižovania bilancie Fed-u ako aj politická neistota vo 
Washingtone prispeli k poklesu výnosov na amerických dlhopisoch. 
Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov poklesli z úrovne 2,304%  
na 2,294%. Na druhej strane výnosy európskych dlhopisov boli 
podporované všeobecne lepšími ekonomickými dátami z Európy, s 
výnimkou Veľkej Británie, v ktorej inflácia poklesla z 2,9% na 2,6%. 
Výnosy nemeckých 10-ročných dlhopisov vzrástli z úrovne 0,465% 
na 0,541%. Slabá inflácia  tlačila nadol výnosy 10-ročných britských 
dlhopisov, ktoré poklesli z úrovne 1,282% na 1,231%. Pozitívnou 
správou pre európske dlhopisové trhy bol návrat Grécka po vyše 
troch rokoch na dlhopisový trh emitovaním 5-ročného dlhopisu v 
objeme 3 miliardy eur s výnosom 4,625% p.a. 

Fond Stabilita si za mesiac júl pripísal +0,68% a dosiahol tak nové 
rekordné úrovne ceny dôchodkovej jednotky. V horizonte jedného 
roka dosiahol výnos +2,37%.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s 
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo 
propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. 

Kontakt: www.dsspabk.sk; info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

INVESTIČNÉ ZAMERANIE

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

KOMENTÁR SPRÁVCU FONDU (K 31.07.2017)

Počas siedmeho mesiaca tohto roka dominovala naďalej téma 
koordinovaného uťahovania menovej politiky centrálnych bánk. Ako prvá 
v mesiaci zasadala Európska centrálna banka (ECB), ktorá síce 
ponechala sadzby nezmenené, no trh si vyložili rôznym spôsobom slová 
M. Draghiho z tlačovej konferencie.  Draghi v prejave pochválil 
ekonomický progres v EMÚ, vyjadril nádej, že povedie skôr, či neskôr k 
nárastu inflácie, no zároveň sa vyslovil, že ECB musí byť opatrná vo 
vzťahu k znižovaniu ekonomických stimulov, aby krehké zotavovanie 
neudusila. Tiež uviedol, že ECB sa vyjadrí k budúcnosti kvantitatívneho 
uvoľňovania na zasadaní na jeseň, a v princípe je viac-menej jasné, že 
počas roka 2018 dôjde k postupnému ukončeniu európskeho programu 
nákupu aktív. Reakciou bolo výrazné posilnenie eura voči doláru, až na 
úrovne nad 1,18, kde sa naposledy tento menový pár nachádzal v januári 
2015. Americká centrálna banka (Fed) na svojom zasadaní v júli 
nezmenila rétoriku zápisu zo zasadania, od ktorého sa neočakávala 
žiadna zmena sadzieb, avšak trhy striehli na bližšie detaily ohľadom 
začiatku znižovania jeho bilancie, ktorá je nafúknutá na rekordné rozmery 
už ukončeným kvantitatívnym uvoľňovaním. Fed vo vyjadrení jasne 
potvrdil zámer skorého začatia jej znižovania, termín však neupresnil, čo 
trhy mierne sklamalo, a dolár v reakcii oslabil.
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Správca fondu:  Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.

Depozitár: 
Typ fondu:  

Československá obchodná banka, a.s. 
Dlhopisový

Deň vytvorenia fondu:   22. 3. 2005
Portfólio manažér: Ing. Matej Varga, PhD., CFA
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0,046851 € 
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0,3% p. a.
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Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 
Mesačná správa k 30. Júnu 2017
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NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

menovej politiky a zvýšila sadzby druhýkrát v tomto roku do pásma 
1% až 1,25%. Guvernérka Fed-u Yellenová vo svojom prejave 
vyjadrila ochotu pokračovať v uťahovaní menovej politiky, teda 
priniesť ešte jedno zvýšenie sadzieb do konca roka, a začať s 
postupným znižovaním bilancie centrálnej banky, ktorú Fed doteraz 
udržoval na konštantnej hladine výmenou maturujúcich dlhopisov za 
nové.
Euro voči doláru prekonalo najvyššie úrovne za posledných 12 
mesiacov a britská libra voči doláru sa dostala na úroveň spred 
predčasných volieb.
Vývoj v oblasti dlhopisov bol ovplyvnený vyššie spomenutým 
globálnym ohlásením možnosti sprísňovania monetárnej politiky 
veľkých ekonomík. Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov narástli 
o 0,10 p.b. na úroveň 2,3%. Výnosy nemeckých 10-ročných 
dlhopisov rástli z 0,302% na 0,465% a výnosy 10-ročných 
slovenských dlhopisov si pripísali 11 bázických bodov za jún.

Fond Stabilita si aj napriek globálnemu poklesu cien dlhopisov 
pripísal za mesiac jún  0,27% a v horizonte jedného roka dosiahol 
výnos +2,27% p.a.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s 
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo 
propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. 

Kontakt: www.dsspabk.sk; info@dsspabk.sk; INFOLINKA: *6500

INVESTIČNÉ ZAMERANIE

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

KOMENTÁR SPRÁVCU FONDU (K 30.06.2017)

Od finančnej krízy v roku 2007 centrálne banky kontinuálne znižovali 
úrokové sadzby a realizovali kvantitatívne uvoľňovanie, aby naštartovali 
infláciu a ekonomický rast. Koncom roka 2015 americká centrálna banka 
(Fed) začala so zvyšovaním úrokových sadzieb. Jún 2017 priniesol 
signály k obratu vo vyjadreniach aj ďalších centrálnych bánk - Európskej 
menovej únie (ECB), Veľkej Británie (BoE) a Kanady (BoC). Tieto zmeny 
priniesol až posledný týždeň v mesiaci, kedy sa konalo „ECB Forum on 
Central banking”, na ktorom sa guvernér ECB Mario Draghi vyjadril, že 
všetko smeruje k silnejšej obnove ekonomiky a deflačné sily sa 
nahrádzajú reflačnými. Reakcia trhu pripomínala mini verziu tzv. „taper 
tantrum“, teda situáciu z roku 2013, kedy vtedajší guvernér Fed-u B. 
Bernanke neopatrne oznámil zámer ukončiť kvantitatívne uvoľňovanie, 
načo trhy v tom čase neboli pripravené, resp. reagovali so značnou 
nevôľou, čím spôsobil šok ako dlhopisovým, tak aj akciovým trhom. 
Úrokové sadzby náhle vzrástli. Rovnako, avšak v mini verzii, reagovali 
európske trhy na Draghiho prejav - klesali teda ceny dlhopisov, narástli 
ich výnosy a klesali európske akcie. Začiatkom mesiaca BoE ponechala v 
tesnom rozhodnutí (5:3) nezmenené nákupy aktív a úrokové sadzby. 
Jastrabia nálada BoE pokračovala aj na fóre centrálnych bankárov, kde 
Guvernér BoE Mark Carney uviedol, že v budúcnosti môže byť potrebné 
do istej miery znížiť menové stimuly. Za Atlantikom americká centrálna 
banka (Fed) podľa očakávaní pokračovala s postupným uťahovaním  
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Portfólio manažér: Ing. Matej Varga, PhD., CFA

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

0,046727 € 
327 491 891,03 € 
0,3% p. a.
1,59

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 
Mesačná správa k 31. Máju 2017

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA 
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA RATINGU



NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Od americkej centrálnej banky Fed sa očakáva zvyšovanie sadzieb na 
júnovom zasadnutí. Otáznym sa stal počet ďalších zvyšovaní v tomto 
roku, keď pôvodne si Fed avizoval 3 zvyšovania. Výnos amerického 10-
ročného dlhopisu v máji celkovo klesol o 8 bázických bodov z 2,28% 
na úroveň 2,20%. Výnosy nemeckých 10-ročných dlhopisov poklesli o 
1,3 b.b. z 0,315% na 0,302%. Výnosy 10-ročných slovenských 
dlhopisov sa po odpísaní 13,6 b.b. dostali opäť pod 1%. Rizikové 
prirážky Talianska či Španielska klesali. Ceny talianskych dlhopisov sa 
dostali pod tlak po avizovaní skoršieho termínu predčasných 
parlamentných volieb a kvôli potrebe riešiť problémy niektorých 
talianskych bánk. Rástli však ceny korporátov aj dlhopisov Emerging 
markets. (Pozn.: medzi výnosom a cenou dlhopisov je inverzný vzťah). 
Pod vplyvom vyššie spomínaných udalostí sa euro voči USD dosiahlo 6-
mesačné maximum a dostalo sa na úroveň spred amerických 
prezidentských volieb. V máji posilnilo o 3,2% a mesiac uzatváralo na 
úrovni 1,1244 EUR/USD.

Vo fonde Stabilita sme počas mesiaca vymenili kratšiu splatnosť 
štátneho dlhopisu Rumunska za dlhšiu splatnosť a dokúpili sme 
podnikové dlhopisy. Priemerná modifikovaná durácia portfólia mierne 
vzrástla na hodnotu 1,59. Fond Stabilita pokračoval v dosahovaní 
historických maxím, za máj si pripísal 0,32%. Od začiatku roka sa fond 
zhodnotil o 1,34% a v horizonte jedného roka dosiahol výnos 2,47%. 

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: 0850 111 666

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 31.05.2017)

V úvode mája bola pozornosť venovaná druhému kolu francúzskych 
prezidentských volieb. Emmanuel Macron podľa predpokladov porazil 
Marine Le Penovú a prebral prezidentské kreslo po F. Hollandovi. 
Výsledok potešil najmä proeurópskych politikov a v eurozóne sa načrtla 
silná dvojica Macron-Merkelová pri presadzovaní budúcej užšej 
spolupráci jadra menovej únie.  To bude možné, ak sa v jesenných 
voľbách podarí nemeckej kancelárke Merkelovej minimálne udržať svoj 
mandát a Macronovmu hnutiu preraziť aj v júnových parlamentných 
voľbách. Euro reagovalo voči USD ďalším posilňovaním. Vodou na mlyn 
mu boli taktiež zvýšené očakávania investorov od Európskej centrálnej 
banky, že v blízkej budúcnosti zmení rétoriku smerom k jej sprísňovaniu. 
Aktuálne ECB stále udržiava extrémne uvoľnenú menovú politiku, vďaka 
čomu sú výnosy bezpečných štátnych dlhopisov na nízkych úrovniach. 
Napriek tomu, že riziká v EMÚ sa znížili a ekonomika napreduje, posledné 
inflačné očakávania a krehkosť periférie eurozóny držali smerovanie ECB 
zatiaľ nezmenené. Americký dolár strácal s politickými otrasmi v USA po 
odvolaní šéfa FBI a skloňovaní Trumpovho impeachmentu (trestné 
konanie voči verejnému činiteľovi). To nachvíľu opäť zneistelo trhy v téme 
presadzovania sľubovaných fiškálnych reforiem. 



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

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

Depozitár: 
Typ fondu:  

Československá obchodná banka, a.s. 
Dlhopisový

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

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

0,046576 € 
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PODĽA RATINGU



NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Začala rásť aj jadrová inflácia (očistená o volatilné zložky ako 
potraviny a energie), ktorá poskočila na 1,3 %. Pokiaľ inflačné tlaky 
ešte viac zosilnia, môže sa na pôde ECB zintenzívniť debata medzi 
nemeckým krídlom, ktoré by chcelo začať viac uťahovať politiku a 
južným krídlom, ktoré by chcelo ponechať menovú politiku ešte 
nejaký čas uvoľnenú.  Trump v apríli predstavil dlho očakávaný návrh 
novej daňovej reformy. Nová daňová reforma zahŕňa výrazné zníženie 
korporátnej dane zo súčasných 35 % na 15 %, čo je pozitívna správa 
pre amerických podnikateľov. Zároveň Trump navrhol, aby firmy 
mohli presúvať svoje zisky zo zahraničia do USA pri oveľa nižšej 
daňovej sadzbe. Na konci mesiaca  boli zverejnené výsledky 
amerického HDP za prvý kvartál, ktoré dopadli pod konsenzom na 
úrovni 0,7 %. Ak sa pozrieme na zložky, ktoré najviac prispeli k 
spomaleniu ratu HDP, tak zistíme, že HDP bolo ťahané dole najmä 
poklesom vládnej spotreby (- 1,7 %), čo je ale pravdepodobne len 
dočasná záležitosť. 

Vývoj v oblasti dlhopisov bol ovplyvnený geopolitickým napätím, ktoré 
prispelo k rastu cien dlhopisov a inverzne k poklesu výnosov na 
dlhopisoch. Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov poklesli o 0,31 
p.b. na úroveň 2,28 %. Výnosy nemeckých 10-ročných dlhopisov 
poklesli z 0,325 % na 0,315 %. Výnosy 10-ročných slovenských 
dlhopisov mierne klesali a odpísali si 4,5 bázických bodov za apríl.

Vo fonde Stabilita sme vymenili niekoľko štátnych, podnikových a 
bankových dlhopisov s kratšou splatnosťou za štátne, podnikové a 
bankové dlhopisy s dlhšou splatnosťou. Fond Stabilita si pripísal za 
mesiac apríl 0,29 % a v horizonte jedného roka dosiahol výnos 2,15 
%.

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: 0850 111 666

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 28.04.2017)

Hlavnou témou pre investorov v apríli boli francúzske prezidentské voľby. 
Výsledky tento krát dopadli podľa volebných prieskumov a do druhého 
kola postúpil proeurópsky E. Macron, spolu s populistickou kandidátkou 
Marine Le Pen.  Riziko sa po prvom kole volieb podstatne zmenšilo, čo sa 
prejavilo zúžením rozdielu medzi 10 ročnými výnosmi nemeckých a 
francúzskych dlhopisov. Aj v prípade, že Le Penová vyhrá celé 
prezidentské voľby, stále potrebuje na presadenie svojich radikálnych 
návrhov súhlas parlamentu. Z toho dôvodu bude záležať aj na tom, ako 
dopadnú francúzske parlamentné voľby v júni. V júni by sa mali konať aj 
predčasné parlamentné voľby vo Veľkej Británii. Premiérka T. Mayová si 
od nich sľubuje získanie väčšieho počtu hlasov pre svoju Konzervatívnu 
stranu a tým silnejší mandát pri vyjednávaní dohody o odchode z 
Európskej Únie. V apríli z hlavných centrálnych bánk zasadala Japonska 
centrálna banka (BoJ) a Európska centrálna banka (ECB). Obidve 
centrálne banky podľa očakávaní ponechali uvoľnenú menovú politiku 
bez zmeny. ECB tak bude pokračovať v kvantitatívnom uvoľňovaní v 
objeme 60 mld. EUR mesačne do konca tohto roka. Mierna zmena prišla 
v rétorike guvernéra ECB Maria Dragiho, ktorý teraz vníma  riziká pre rast 
ekonomiky ako vyrovnané, predtým ich vnímal skôr na strane poklesu. 
Inflácia v Európskej menovej únii podľa odhadov v apríli medziročne 
vzrástla o 1,9 %, čo predstavuje zrýchlenie oproti marcovému rastu na 
úrovni 1,5 %. 



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

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

Depozitár: 
Typ fondu:  

Československá obchodná banka, a.s. 
Dlhopisový

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

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

0,046442 € 
323 540 522,86 € 
0,3% p. a.
1,39

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

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

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 
Mesačná správa k 31. Marcu 2017

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA 
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA RATINGU



NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Inflácia sa postupne dostáva k cieľu ECB (blízko pod 2%). Celková 
inflácia je ťahaná najmä nárastom cien energií a potravín. Inflačné 
tlaky v periférii eurozóny sú však slabšie. Nemecké ohlasy k ECB sú v 
prospech skoršieho ukončenia kvantitatívneho uvoľňovania (QE). 
Skloňoval sa scenár, že ECB by mohla zdvihnúť sadzby ešte pred 
ukončením QE. ECB sa však zatiaľ nechystá v blízkej dobe meniť 
nastavenie menovej politiky. Od apríla začne nakupovať nižší objem 
aktív (z 80 mld. na 60 mld. mesačne). Americká centrálna banka Fed 
neprekvapila, keď na marcovom zasadnutí zvýšila sadzby na úroveň 
0,75-1%. Fed dôveruje americkej ekonomike a sadzby chce zvyšovať 
radšej postupne a častejšie, ako by tak mala robiť skokovito. Euro 
voči doláru posilnilo o 0,72% na úroveň 1,0652 EUR/USD. Posilneniu 
eura pomohol zvýšený optimizmus v Európe a žiaden šok z výsledku 
holandských volieb. Napriek zvýšeniu sadzieb Fed-u a plánu 
pokračovať v postupnom uťahovaní menovej politiky v USA, americký 
dolár sa dostal pod tlak najmä po nevydarenom rušení Obamovej 
reformy zdravotníctva (Obamacare), keď súčasný prezident Trump 
narazil na republikánov v Snemovni reprezentantov a hlasovanie bolo 
odložené. Trhy tak zapochybovali aj o schopnosti Trumpa splniť 
ďalšie svoje predvolebné sľuby, najmä v oblasti daňovej reformy. 
Zrušenie Obamacare malo podľa pôvodných plánov financovať 
navrhované zníženie daní pre podniky.

Fond Stabilita vzrástol od začiatku roka o 0,72%, príspevok v 3. 
mesiaci roku bol 0,25%. Napriek poklesu cien dlhopisov sme 
pozitívnu výkonnosť dosiahli obmenením časti portfólia. Vypredali 
sme menej výnosné štátne dlhopisy (Slovinsko, Poľsko, Estónsko) a 
nakúpili dlhopisy Bulharska, Mexika, či navýšili pozíciu v Rumunsku, 
Taliansku a Španielsku. Priemerná modifikovaná durácia fondu sa 
mierne zvýšila na 1,39.

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: 0850 111 666

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. Cieľ om fondu je zhodnotenie 
majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.  

KOMENTÁR SPRÁVCU FONDU (K 31.03.2017)

Hlavnými udalosťami v marci boli holandské parlamentné voľby, 
zvyšovanie sadzieb v USA a oficiálny začiatok Brexitu. V holandských 
voľbách zvíťazila strana súčasného premiéra Marka Rutteho. Sledovala 
sa najmä možnosť nárastu populizmu v Holandsku, no výsledky neboli 
nijak dramatické a trhy ostali pokojné. 
Výsledok holandských volieb teda zďaleka neprekvapil tak, ako to bolo 
minulý rok v referende o Brexite. Britská vláda koncom mesiaca 
aktivovala čl. 50 Lisabonskej zmluvy. Británia má 2 roky na vyjednanie 
dohôd s EÚ o odchode z Únie. Problémom môže byť Škótsko, ktoré môže 
iniciovať vlastné referendum, či sa prikloní k Británii alebo EÚ. Po 
marcových udalostiach sa pozornosť presunula na aprílové prezidentské 
voľby vo Francúzsku. Rizikovým scenárom pre Európu by bola výhra 
Marine Le Penovej, ktorá presadzuje vystúpenie krajiny z EÚ. Podľa 
prieskumov by sa mohla dostať do 2. kola volieb (v máji), agentúry jej 
celkové víťazstvo nepredpokladajú.  Dlhopisové trhy pokračovali v 
pozvoľnom raste výnosov (poklesov ich cien). Výnos 10-ročného 
amerického dlhopisu sa takmer nezmenil a udržal sa pri 2,39% 
(mesačný rozdiel -0,0025 percentuálneho bodu). V prípade nemeckého 
generického bondu výnos stúpol na 0,325%, slovenský niesol k 31. 
marcu 1,085%. Hlavným vplyvom nárastu európskych výnosov boli 
zvýšené ekonomické a inflačné očakávania, ktoré priniesla marcová 
makroekonomická prognóza.



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

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

Depozitár: 
Typ fondu:  

Československá obchodná banka, a.s. 
Dlhopisový

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

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

0,046325 € 
321 248 123,24 € 
0,3% p. a.
1,26

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 
Mesačná správa k 28. Februáru 2017

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA 
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA RATINGU



NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

Prieskumy favorizujú populistickú kandidátku Le Pen na víťazku 
prvého kola, avšak v druhom kole jej nedávajú veľké šance. Po 
skúsenostiach z Británie a USA sú finančné trhy opatrnejšie a výnosy 
francúzskych dlhopisov postupne zvyšujú rizikovú prémiu. Grécko sa 
už niekoľko mesiacov snaží dohodnúť so svojimi zahraničnými 
veriteľmi ohľadom reforiem a šetrenia, ktoré sú od neho požadované 
v rámci 3. programu núdzovej pomoci. V prípade dohody Grécko 
môže dostať ďalšie financie zo záchranného programu a môže byť aj 
zaradené do programu nákupov dlhopisov zo strany ECB. Kartel 
krajín vyvážajúcich ropu OPEC vo februári pokračoval v znižovaní 
ťažby. Podľa agentúry Reuters OPEC dosiahol 94% plnenie 
sľúbeného plánu z konca minulého roka. Cena ropy Brent sa vďaka 
tomu pohybuje nad 55 dolárov za barel.
Výnosy bezpečných nemeckých dlhopisov vo februári klesali z 
dôvodu blížiacich sa politických rizík v Európe.  Výnosy nemeckých 
10-ročných dlhopisov poklesli z 0,434% na 0,206%. Rozpätie medzi
francúzskym a nemeckým výnosom tak počas mesiaca február
zdolalo 4,5 ročné maximum. Výnosy 10-ročných slovenských
dlhopisov mierne klesali a odpísali si 6 bázických bodov za február.
Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov zaznamenali pokles o
0,063 percentuálneho bodu.
Vo fonde Stabilita sme vypredali podnikové a bankové dlhopisy s
nižším výnosom a následne sme dokúpili nové bankové dlhopisy.
Fond Stabilita si pripísal za mesiac február 0,63% a v horizonte
jedného roka dosiahol výnos 2,42%.

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: 0850 111 666

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. Cieľ om fondu je zhodnotenie 
majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.  

KOMENTÁR SPRÁVCU FONDU (K 28.02.2017)

Vo februári vystúpila pred kongresom guvernérka americkej centrálnej 
banky (Fed) Janet Yellenová a uviedla, že očakáva niekoľko zvýšení 
sadzieb tento rok bez toho, aby priamo označila mesiac. Neurčitý termín 
ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb je ovplyvnený najmä tým, že  
konkrétna podoba Trumpovej rozpočtovej politiky stále nie je známa, a dá 
sa len veľmi ťažko zakomponovať do makroekonomických prognóz. 
Podľa Fed funds futures bola na konci februára 50% pravdepodobnosť 
zvyšovania sadzieb v marci. V USA rastú inflačné tlaky. Pozitívne 
prekvapila celková inflácia, ktorá v januári dosiahla svoje takmer 
štvorročné medziročné maximum na úrovni 2,5%. Za európsku menovú 
úniu bol vo februári potvrdený odhad inflácie CPI. Z decembrových 1,1% 
sa v januári zrýchlilo medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien na 
1,8%. Ide tak o najvyšší rast cenovej hladiny za posledné 4 roky. Za 
týmto rastom sú najmä ceny energií, ktoré medziročne rástli o 8,1%. V 
decembri bolo ich tempo rastu 2,6%. V Európe sa do popredia začínajú 
dostávať francúzske voľby.



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

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

Depozitár: 
Typ fondu:  

Československá obchodná banka, a.s. 
Dlhopisový

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

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

0,046059 € 
317 919 169,56 € 
0,3% p. a.
1,06

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU

Dôchodková správcovská spoločnosť 
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 
Mesačná správa k 31. Januáru 2017

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA DOBY SPLATNOSTI

ŠTRUKÚRA FONDU PODĽA 
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA DLHOPISOV 
PODĽA RATINGU



NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

 V USA výsledky PMI najprv pozitívne prekvapili (55,1 bodu), avšak 
sklamaním bol rast amerického hospodárstva na úrovni 1,9 % za 4. 
kvartál 2016, keďže trh očakával rast o 2,2 %. US trh práce a 
výhľad inflácie podporujú uťahovanie menovej politiky a 
pravdepodobná politika Donalda Trumpa, vrátane sľúbeného 
zníženia daní a fiškálnych stimulov, bude tiež vytvárať inflačné tlaky. 
Trh očakáva od Fed-u trojnásobné zvýšenie sadzieb v roku 2017, 
čím by sa kľúčová sadzba dostala do pásma 1,25-1,5 %. Na druhú 
stranu stále pretrvávajú politické riziká od brexitu, cez francúzske a 
nemecké voľby až po neistú politiku amerického prezidenta Donalda 
Trumpa.
Vývoj v oblasti dlhopisov bol v prospech nárastu nemeckých yieldov. 
Vzhľadom na silnejúce inflačné očakávania vzrástli výnosy 
nemeckých 10-ročných dlhopisov za január z 0,204% na 0,434%. 
Výnos 10-ročných slovenských dlhopisov nasledoval nemecké bundy 
a za január vzrástol o 16 bázických bodov na úroveň 1,062%. 
Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov zaznamenali iba mierny 
nárast o 0,0088 percentuálneho bodu. V januári sa darilo 
menovému páru EUR/USD, ktorý zaznamenal po troch mesiacoch 
poklesov nárast o 2,67%.

Dlhopisový garantovaný fond Stabilita si odpísal za prvý mesiac v 
roku 0,11%. Za voľné finančné prostriedky sa dokúpil jeden dlhopis 
s dlhšou splatnosťou.

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: 0850 111 666

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. Cieľ om fondu 
je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a 
úrokového rizika.  

KOMENTÁR SPRÁVCU FONDU (K 31.01.2017)
Začiatok nového roka sa niesol v pokojnom duchu. Európska centrálna 
banka (ECB) a Japonská centrálna banka (BoJ) podľa očakávaní 
ponechali v januári sadzby nezmenené a nepriniesli ani zmeny vo svojom 
nastavení menovej politiky. ECB by teda mala začať od apríla s 
predĺžením kvantitatívneho uvoľňovania v objeme 60 mld. eur mesačne 
do decembra 2017, v prípade potreby aj dlhšie. Predstihové indikátory z 
eurozóny zatiaľ indikujú dobrý štart do roku 2017. V januári podľa 
rýchleho odhadu dosiahol nemecký PMI hodnotu 54,7 bodu, čo je síce 
mierne pod decembrovou úrovňou, ale hodnota PMI nad 50 stále 
naznačuje expanziu. Pre celú eurozónu skončil rýchly odhad PMI za 
január na úrovni 54,3 bodu a súčasne inflácia v eurozóne vyskočila na 
najvyššiu úroveň za posledné štyri roky (1,8%). Na druhej strane to ale 
bolo primárne spôsobené rastom cien energií. Jadrová inflácia zostáva 
naďalej na 0,9%. Aj preto pravdepodobne nebudú vyššie inflačné čísla 
zatiaľ znamenať žiadnu zmenu v menovej politike, keďže podľa 
prezidenta ECB inflácia musí splniť viac podmienok ako len jednorazový 
nárast. Vo Veľkej Británii rozhodol Najvyšší súd, že vláda nemôže 
aktivovať Článok 50 Lisabonskej zmluvy, ktorým sa oficiálne začínajú 
rokovania o odchode krajiny z EÚ, bez súhlasu parlamentu.
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