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Salve profilové portfóliá

AFS profilové portfóliá

Klasik Salve konzervatívne portfólio
Konzervatívne rozložená investícia
Stabilita a zaujímavý výnos
Akcie a špeciálne fondy max. 20%
Zahraničné meny max. 25%
Aj pre menej skúsených investorov
Odporúčaný horizont min. 3 roky
Otvorená doba investovania alebo
uzavretá doba investovania

AFS Profit
peňažný trh;
40%

iné investície;
20%

peňažný trh;
23%

akcie; 17%

dlhopisy; 40%

dlhopisy; 61%

Aktiv Salve vyvážené portfólio
Optimálne vyvážená investícia
Efektívne rozloženie aktív
Akcie a špeciálne fondy max. 50%
Zahraničné meny max. 60%
Aj pre menej skúsených investorov
Odporúčaný horizont min. 5 rokov
Uzavretá doba investovania

AFS Rodinný plán
peňažný trh;
19%

iné investície;
35%

dlhopisy; 31%

akcie; 15%

peňažný trh;
3%

akcie; 38%

dlhopisy; 58%

Dynamik Salve rastové portfólio
Dynamicky orientovaná investícia
Dlhodobý rast hodnoty majetku
Akcie a špeciálne fondy max. 80%
Zahraničné meny max. 95%
Pre dlhodobých investorov
Odporúčaný horizont min. 7 rokov
Uzavretá doba investovania

AFS Spokojný dôchodok
peňažný trh;
5%

iné investície;
57%

akcie; 52%

dlhopisy; 22%

dlhopisy; 48%

akcie; 17%

Najvyšší podiel v portfóliách patrí nasledovným fondom:

Najvyšší podiel v portfóliách patrí nasledovným fondom:

IAD Optimal
European Asset Value Fund - Class C
IAD Depozitné konto
Parvest Bond World Inflation-Linked
IAD Prvý realitný fond
Prvá penzijná - Náš prvý realitný fond

Aktuálne zhodnotenie* portfólií k 30.6.2014

peňažný trh;
1%

IAD Optimal
IAD 1. PF Slnko
IAD Bond Dynamic
European Asset Value Fund - Class C
IAD Depozitné konto
Templeton BRIC Fund
Parvest Equity Best Selection Asia ex - Japan
Templeton Euroland Fund

Komentár portfólio manažéra za 2. štvrťrok 2014
Peňažné a dlhopisové trhy: Európska centrálna banka držala úrokové sadzby na rekordne nízkej úrovni 0,25%.

6 mesiacov

1 rok

Naďalej tak klesali úročenia hypotekárnych úverov, na strane druhej rovnako znižovali výšku úrokov na
termínovaných vkladoch. Výnos desaťročných nemeckých štátnych dlhopisov uzatvoril polrok na úrovni 1,26%,

KLASIK otvorený

1,85%

0,27%

KLASIK uzavretý

1,73%

0,26%

profitovali z mierneho nárastu cien inflačne naviazaných finančných nástrojov.
Menové trhy: v priebehu druhého štvrťroka volatilita na menovom trhu stagnovala. Euro uzatvorilo polrok voči

AKTIV

0,87%

0,02%

americkému doláru prakticky bez zmeny na úrovni 1,3649. Očakávame, že v strednodobom horizonte euro voči

DYNAMIK

0,54%

0,18%

doláru oslabí. Česká koruna voči euru zostala nad hranicou 27 Kč, ktorú centrálna banka plánuje brániť v priebehu

Profit

0,60%

0,55%

celého roka 2015.
Akciové trhy: za prvý polrok nemecký akciový index DAX 30 vzrástol o minimálnych +2,8%, americký akciový

Rodinný plán

1,15%

1,63%

Spokojný dôchodok

1,09%

2,91%

čím pozitívne ovplyvnil výkonnosť dlhopisových fondov. Portfóliá konzervatívnych investičných stratégií

index Standard & Poor´s 500 vzrástol o +6,1%, japonský Nikkei 225 klesol o -7,3%, indický Sensex 30 vzrástol o
+18,6%, čínsky Shanghai Composite klesol o -3,8%. Rizikom pre akciové trhy v roku 2014 sú aj naďalej kroky
amerického Fedu, ktorý pokračuje v znižovaní objemu stimulov pre domácu ekonomiku. Pre akciové trhy to bude
znamenať neistotu z toho, či dokáže americká a do istej miery aj globálna ekonomika stáť na vlastných nohách.
Portfóliá: ak budú akciové trhy stagnovať, čo sa v tomto roku zatiaľ javí ako najpravdepodobnejší scenár, naše

* zhodnotenie už zohľadňuje zrazený ročný poplatok za riadenie portfólia a zrazenú
daň z príjmu pripadajúcu na príjmy z predaja podielových fondov so sídlom na
území SR; nezahŕňa prípadné vstupné poplatky. Uvádzané sú len priemery pre
skupiny produktov, skutočné zhodnotenie každého klienta môže byť rozdielne.

investičné stratégiu budú profitovať z výnosov, ktoré ponúkajú realitné investície. Z investičného hľadiska nás
čakajú zaujímavé a turbulentné časy. Opäť investorom pripomenú, že na investičnú horúčku z rokov 2004 až 2007
neexistuje zázračný liek a že globálna ekonomika je aj naďalej pacientom, ktorý potrebuje lekársky dozor. Z
najhoršieho je už síce von, ale ku plnému uzdraveniu má ešte poriadne ďaleko.

UPOZORNENIE: Investovanie do podielových fondov je spojené s rizikom. Hodnota investície do podielových fondov môže rásť, klesať alebo stagnovať v závislosti od situácie na
finančných trhoch a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre
investorov podielového fondu sú k dispozícii v sídle SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.
SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s., Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava,
Oddelenie služieb klientom, Tel: +421 2 582 53 553, Fax: +421 2 582 53 511, Email: sluzby@salveinvestments.sk

