31. marec 2015

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%

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

peňažný trh;
3%

akcie; 38%

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
NOVA Green Energy EUR
IAD Depozitné konto
Parvest Bond World Inflation-Linked
IAD Prvý realitný fond
Prvá penzijná - Náš prvý realitný fond

Aktuálne zhodnotenie* portfólií k 31.3.2015

peňažný trh;
1%

IAD Optimal
IAD 1. PF Slnko
IAD Bond Dynamic
NOVA Green Energy EUR
IAD Depozitné konto
Templeton BRIC Fund
Parvest Equity Best Selection Asia ex - Japan
Templeton Euroland Fund

Komentár portfólio manažéra za 1. štvrťrok 2015
Peňažné a dlhopisové trhy: Konzervatívne investičné stratégie si pripísali pozitívne zhodnotenie predovšetkým

3 mesiace

1 rok p.a.

vďaka nárastu ceny fondu inflačne naviazaných globálnych dlhopisov. Úrokové sadzby sú naďalej rekordne
nízkych úrovniach. Očakávame, že výnosy tzv. „bezpečných“ investícií a termínovaných vkladov budú v roku 2015

KLASIK otvorený

0,74%

1,16%

KLASIK uzavretý

0,63%

-0,04%

ich ceny.
Menové trhy: v priebehu prvého štvrťroka volatilita na menovom trhu vzrástla. Euro pokračovalo voči

AKTIV

1,22%

1,61%

americkému doláru vo výraznom oslabovaní. ECB na januárovom zasadnutí ponechala základnú sadzbu na 0,05%,

DYNAMIK

1,04%

1,07%

depozitnú sadzbu na -0,20% a refinančnú sadzbu na 0,30%. ECB bude mesačne nakupovať štátne aj firemné

Profit

0,78%

1,37%

dlhopisy v objeme 60 miliard eur. Nákupy potrvajú od marca 2015 minimálne do septembra 2016.
Akciové trhy: Vďaka konzervatívnemu nastaveniu jednotlivých investičných stratégií a akciovej expozícii na

Rodinný plán

3,28%

2,76%

Spokojný dôchodok

5,05%

3,39%

minimálne. Rizikom zostávajú výnosy štátnych dlhopisov, pri ktorých sa potenciálny nárast premietne do poklesu

nemecký akciový index si naši klienti za prvý štvrťrok pripísali zisky. V priebehu prvého štvrťroka pritom akciové

* 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.

trhy pokračovali v protichodnom vývoji. Kľúčový americký akciový index Standard & Poor´s 500 s výnimkou
dividend nezarobil investorom nič. Americkým akciám bránil v raste silný dolár a jeho dopad na hospodárske
výsledky spoločností.
Portfóliá: V priebehu prvého štvrťroka sme pripravili zmenu investičnej stratégie vo všetkých našich produktoch.
Naďalej sa budeme snažiť, aby jednotlivé portfóliá len v nevyhnutnej miere podliehali výkyvom akciových,
menových alebo dlhopisových trhov. Aj z tohto dôvodu sme rozhodli vybudovať pozíciu na portfólio zelených
energií, ktorá tak z väčšej miery nahradí akciovú expozíciu. Zároveň ponecháme nezmenenú pozíciu na realitné
trhy prostredníctvom investícií do realitných fondov. Očakávame, že európske realitné investície majú pred sebou
ešte zaujímavý investičný potenciál.

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

