
Stabilný fond, o.p.f. 
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a.s.

INVESTIČNÉ STRATÉGIA FONDU
Investičná politika fondu Stabilný fond o.p.f. je zameraná predovšetkým na investovanie do dlhových 
CP, nástrojov peňažného trhu, termínovaných vkladov v bankách, finančných derivátov určených na 
zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Fond obsahuje prevažne dlhopisy zo 
skupiny Poštovej banky a J&T, s primiešaním domácich a zahraničných dlhopisov. Vďaka svojmu 
zameraniu je unikátnym riešením, ktoré iný správca na Slovensku neponúka.

Fond je určený pre konzervatívneho klienta, ktorý má záujem o investovanie do dlhopisov s vyšším 
výnosom, než aké sú vo fondoch krátkodobých investícií či na termínovaných vkladoch.

Kvartálny report k 30.06.2021

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Vznik fondu:........................................2018
Referenčná mena:..............................EUR
Typ fondu:..........................................dlhopisový podielový fond
Depozitár fondu:.................................Poštová banka, a.s.
Investičný horizont:............................min. 2 rokov
Cena podielu:.....................................1,087370€ 
NAV:...................................................74 837 170,68€
Vstupný poplatok:..............................do 1% (viď sadzobník poplatkov) 
Výstupný poplatok:............................do 1% (viď sadzobník poplatkov) 
Minimálna prvá investícia:.................500 €
Minimálna následná investícia:..........50 €

Štruktúra druhov aktív fondu *

% zastúpenie hlavných mien vo fonde

Vývoj ceny podielu

* Súčet jednotlivých položiek nemusí byť vždy 100%, nakoľko sa v majetku fondu 
môžu nachádzať rôzne pohľadávky/záväzky a taktiež sú pri správe fondu využívane 
priamo alebo nepriamo deriváty, ktoré môžu vytvárať pákový efekt.

Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút podielového fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku na 
obchodných miestach spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., a na www.penzijna.sk.
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, miera ktorého je závislá od investičnej stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej, môžu stúpať alebo 
klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. V súlade so štatútom podielového fondu môže hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo 
zaručených Slovenskou republikou tvoriť až 100% hodnoty majetku vo fonde.

Výkonnosti fondu KOMENTÁR PORTFÓLIO MANAŽÉRA ZA 2.Q 2021
Kým minulý rok a začiatkom tohto roka dominovala trhom téma koronavírusu, posledné mesiace sa do 
popredia záujmu investorov dostala inflácia. Napredujúce očkovanie a letné počasie dovolili mnohým 
štátom uvoľňovať opatrenia zabraňujúce šíreniu ochorenia Covid-19 a otvárať ekonomiky, čo pôsobilo 
na trhy priaznivo. Rizikami ostali nové mutácie, na ktoré môžu byť súčasné vakcíny menej účinné. Ešte 
vážnejšie prihliadali investori na rastúce inflačné očakávania, ktoré sa už začali prejavovať v inflačných 
dátach a aj rétorike centrálnych bánk. Návrat inflácie spôsoboval na trhoch nervozitu a dlhopisy sa 
nachádzali prvú polovicu roka pod tlakom. Miera inflácie v USA stúpla až na 5%, v eurozóne sa 
vyšplhala na 2% a až v júni prvýkrát po 9 mesiacoch klesla na 1,9%. Postupne sa situácia stabilizovala, 
najmä po tom, ako najväčšie centrálne banky prejavili ochotu akceptovať dočasne vyššiu infláciu a 
neplánujú sa ponáhľať s ukončením podpory ekonomík. Prvé zvyšovanie sadzieb v USA môže prísť až v 
roku 2023 a v eurozóne ešte neskôr. Predchádzať tomu bude utlmovanie kvantitatívneho uvoľňovania. 
Objem nákupov dlhopisov do bilancie centrálnych bánk sa však minimálne do septembra znižovať 
nebude. Európska centrálna banka naopak v júni zvýšila nákup pandemických PEPP dlhopisov. Do 
konca roka môžu centrálne banky oznámiť zámer sprísňovať menovú politiku.

Štátne dlhopisy z investičného pásma sa vyvíjali zmiešane, zato rozvíjajúce sa trhy, high yield a 
korporátne dlhopisy priniesli kladnú výkonnosť. Najväčšie rozdiely bolo vidno na štátnych dlhopisoch 
podľa splatností aj regiónov. V Severnej Amerike krátke splatnosti prevažne stúpali a dlhé klesali. V 
Európe bolo častejšie vidno opačný jav.

Stabilný fond nájdete od júla pod názvom Dlhopisový stabilný fond. Okrem mája rástol v každom mesiaci 
2021 a druhý kvartál ukončil so ziskom +0,78%. Cenový nárast korporátnych dlhopisových titulov 
obsiahnutých v portfóliu viedol k novým maximálnym hodnotám podielových listov fondu. V portfóliu 
fondu nedošlo počas 2. kvartálu k zmenám.

Najvýznamnejšie investície v portfóliu  

Ocenenia fondu
1.miesto – Najpredávanejší fond v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2020 v kategórii Dlhopisové fondy 




