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

INVESTIČNÉ STRATÉGIA FONDU
Cieľom Fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku vmene EUR prostredníctvom investícií 
prevažne do dlhopisových investícií.

Podiel dlhopisovej zložky portfólia nepoklesne pod 30%. Fond nemá úzke teritoriálne ani odvetvové 
zameranie a nemá obmedzenia na ratingové hodnotenie, splatnosť ani priemernú modifikovanú 
duráciu. Dlhové cenné papiere obsiahnuté v majetku Fondu môžu byť štátne, komunálne, vydávané 
bankami a finančnými inštitúciami a inými obchodnými spoločnosťami. Investície vo Fonde
sú najmä v menách EUR, USD a CZK.

Fond je určený pre konzervatívnejších klientov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné 
prostriedky v EUR  po dobu minimálne  3 roky.

Kvartálny report k 30.06.2021

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Vznik fondu:........................................2019
Referenčná mena:..............................EUR
Typ fondu:..........................................dlhopisový fond
Depozitár fondu:.................................Poštová banka, a.s.
Investičný horizont:............................min. 3 rokov
Cena podielu:.....................................0,957734€ 
NAV:...................................................30 107 126,95€
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. Výnos do splatnosti 10-ročného amerického štátneho 
dlhopisu poklesol z 1,7404% na úroveň 1,4680%. Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu 
mierne stúpol, no udržal sa v zápornom pásme na úrovni -0,209%. Výnos slovenského 10-ročného 
dlhopisu sa v máji po roku dostal do kladného teritória a jún ukončil na úrovni 0,129%. Na cene stúpli 
štátne dlhopisy Juhovýchodnej a Východnej Európy. Z portfólia fondu sa darilo dlhopisom Česka, 
Rumunska, Mexika a inflačne zabezpečeným dlhopisovým investíciám.

Dlhopisový fond nájdete od júla pod názvom Dlhopisový dlhodobý fond. Fond dokázal v júni znova 
rásť, za celý druhý kvartál mierne poklesol o -0,92%, čo bolo prevažne spôsobené výkyvmi na 
štátnych dlhopisoch. Počas druhého kvartálu sme vymenili americké štátne dlhopisy za inflačne 
zabezpečené dlhopisy a štátne dlhopisy Rumunska. V júni sme do portfólia fondu primiešali high 
yield a korporátne dlhopisové investície za účelom vyšších očakávaných výnosov.

Najvýznamnejšie investície v portfóliu




