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INVESTIČNÉ STRATÉGIA FONDU
Cieľom Fondu je dosahovať zhodnotenie majetku prostredníctvom realitných investícií pri strednom 
riziku. Majetok vo Fonde je investovaný do nehnuteľností vrátane príslušenstva, majetkových účastí v 
realitných spoločnostiach a do iných investícií úzko prepojených s realitným trhom, Fond poskytuje 
pôžičky realitným spoločnostiam, v ktorých má majetkovú účasť. Fond nemá úzke teritoriálne ani 
odvetvové zameranie. Dlhové cenné papiere obsiahnuté v majetku podielového Fondu môžu byť 
štátne, komunálne, vydávané bankami a finančnými inštitúciami a inými obchodnými spoločnosťami, 
pričom ratingové hodnotenie nie je obmedzujúcim výberovým kritériom. Investície vo Fonde sú najmä v 
menách EUR a CZK, PLN.

Fond je určený pre dynamických investorov, ktorí majú záujem dlhodobejšie zhodnocovať svoje voľné 
peňažné prostriedky v EUR a ktorí sa chcú podielať na investovaní do realít, do ktorých by samostatne 
nemohli investovať vzhľadom na výšku investície.

Kvartálny report k 30.06.2021

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Vznik fondu:........................................2007
Referenčná mena:..............................EUR
Typ fondu:..........................................špeciálny podielový fond nehnuteľností
Depozitár fondu:.................................Poštová banka, a.s.
Investičný horizont:............................min. 2 rokov
Cena podielu:.....................................0,061287€ 
NAV:...................................................859 695 916,52€
Vstupný poplatok:..............................do 1,5% (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

V 1. štvrťroku 2021 ceny nehnuteľností na bývanie vzrástli oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 4,2%. 
Na cenovom vývoji mali výraznejší podiel ceny domov, tempo rastu cien bytov mierne spomalilo. V 
medziročnom porovnaní rástli ceny bývania o 15,5%.

Priemerná cena bývania vzrástla o 77 EUR/m2 a dosiahla úroveň 1930 EUR/m2. Priemerná cena bytov 
sa v 1. štvrťroku 2021 zvýšila o 53 EUR/m2 na 2179 EUR/m2. V porovnaní s predchádzajúcim 
štvrťrokom sa tempo rastu spomalilo na 2,5 % (medziročne 8,6%). Priemerná cena domov vzrástla o 
102 EUR/m2, na úroveň 1471 EUR/m2. V porovnaní s minulým štvrťrokom to predstavuje rast 7,4% 
(medziročne 16,4%). Rast bol zaznamenaný vo všetkých krajoch, najviac v Trenčianskom (5,7%) a 
Nitrianskom (4,9%). 

Dôvodov pokračujúceho rastu cien nehnuteľností je niekoľko. Úrokové miery sa naďalej držia v blízkosti 
historického minima, čo podporuje dopyt. Naproti tomu chýba dostatočná ponuka, keďže nové projekty 
sa oneskorili z dôvodu pandémie, a tiež narastajúce ceny stavebných materiálov, ktorých je na trhu 
nedostatok. V kombinácii s pomalším tempom rastu miezd sa zhoršuje dostupnosť bývania. Tá je 
aktuálne najhoršia v Žilinskom a Košickom kraji, najlepšia naopak v Trenčianskom.

Rastú naďalej aj ceny rekreačných nehnuteľností (za posledný rok o 15-20%). Je dôsledok 
pandemickej situácie, keď ľudia potrebovali uniknúť z bytov a cestovanie do zahraničia nebolo možné. 
V segmente kancelárskych priestorov firmy riešia otázku miery potrebnosti kancelárií. Home office 
ukázal, že zamestnanci dokážu pracovať z domu a mnohé korporátne spoločnosti znížili počty 
prenajímaných priestorov. Rastie však dopyt po menších kanceláriách a čoraz väčší záujem je o tzv. 
flexi podlažia, na ktorých sa nachádzajú spoločné zdieľané priestory. Priemerná cena na Slovensku sa 
stabilizovala na 10EUR/m2 kancelárie. Priemerná neobsadenosť kancelárií narástla na 14%.

Z koronakrízy ťažia logistické nehnuteľnosti. Podiel investícií v tomto segmente sa zdvojnásobil z 
hodnoty 16% na 32%. V prvom kvartáli tohto roka sa dokončili a skolaudovali dva projekty a k novej 
ponuke takýchto priestorov tak pribudlo 88 000 m2 priestorov na prenájom. Zásoba priemyselných a 
logistických priestorov na prenájom prekročila ku koncu prvého kvartálu tohto roka tri milióny 
štvorcových metrov. Výnos sa pohybuje na úrovni 6,15%.

Realitný o. p. f. dosiahol v 2. štvrťroku 2021 zhodnotenie 0,56%.

OCENENIA FONDU




