1. apríl 2016

AFS profilové portfóliá

Salve profilové portfóliá

AFS Profit

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

iné investície;
20%

peňažný trh;
23%

akcie; 17%

peňažný trh;
80%

dlhopisy; 61%

AFS Rodinný plán

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

peňažný trh;
35%

akcie; 15%

dlhopisy; 58%

dlhopisy; 15%

AFS Spokojný dôchodok

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%

iné investície;
35%

iné investície;
57%

akcie; 52%

peňažný trh;
1%

peňažný trh;
10%

dlhopisy; 17%
dlhopisy; 48%

akcie; 17%

Najvyšší podiel v portfóliách patrí nasledovným fondom:

Najvyšší podiel v portfóliách patrí nasledovným fondom:

NOVA Green Energy EUR
IAD Optimal
IAD Depozitné konto
Prvá penzijná - Náš prvý realitný fond
IAD Prvý realitný fond

Aktuálne zhodnotenie* portfólií k 1.4.2016
2 roky p.a.
KLASIK otvorený

0,75%

KLASIK uzavretý

0,02%

AKTIV

-0,27%

DYNAMIK

0,01%

Profit

0,00%

Rodinný plán

-1,01%

Spokojný dôchodok

-1,18%

* 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.

IAD Optimal
IAD 1. PF Slnko
NOVA Green Energy EUR
Templeton BRIC Fund
Templeton Euroland Fund

Komentár portfólio manažéra za 1. štvrťrok 2016
Rok 2016 nezačal pre investorov veľmi optimisticky. Za mesiac január klesol čínsky kľúčový akciový index
Shanghai Composite o -22,6%, nemecký akciový index DAX30 o -8,8% a americký S&P 500 o -5,1%. Vo februári
pokles pokračoval a v marci došlo ku rastu trhov. Kým americké akcie ku 31. marcu pokles zmazali, čínske zostali
od začiatku roka v strate -16% a nemecké v strate -8,8%. V predpovedi na rok 2016 sme okrem iného uviedli:
„Zároveň bude kľúčovým vývoj v druhej najväčšej ekonomike sveta – Číne. Jej transformácia z dielne sveta na
ekonomiku postavenú na domácom dopyte a službách nebude jednoduchá a priamočiara.“ Práve vývoj v Číne
bol primárnym dôvodom výpredaja na akciových trhoch, spolu nárastom rizikových prirážok štátnych dlhopisov
denominovaných v amerických dolároch krajín z kategórie tzv. emerging markets. Dianie na finančných trhoch
malo dopad na kroky centrálnych bánk. Svetová banka zhoršila prognózu rastu svetovej ekonomiky pre rok
2016. Banka upozornila, že slabý výkon hlavných rozvíjajúcich sa ekonomík spomalí celkovú aktivitu. Globálny
hospodársky rast by mal v tomto roku dosiahnuť 2,9% a mal by tak zrýchliť z 2,4% v roku 2015. Júnová prognóza
však počítala s tým, že v roku 2016 globálna ekonomika posilní o 3,3%. Americký Fed reagoval verbálnym
oddialením ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb. Kým v závere roka 2015 trhy počítali s minimálne 4
zvýšeniami úrokov v roku 2016, v marci tieto očakávania klesli na dve zvýšenia. Európska centrálna banka v
marci zredukovala hlavnú refinančnú sadzbu na nulu z úrovne 0,05 % a jednodňovú refinančnú sadzbu na 0,25%
z úrovne 0,3%. Depozitnú sadzbu ECB posunula hlbšie do negatívneho teritória a to na -0,4% z úrovne -0,3%.
Banka zároveň rozšírila svoj program kvantitatívneho uvoľňovania a bude mesačne na nákup aktív vynakladať 80
mld. eur namiesto doterajších 60 mld. eur. V našich susedných krajinách menový výbor Národnej banky Poľska
ponechal svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na rekordnom minime 1,50%. Banka naposledy znížila kľúčový úrok o
0,5% pred rokom. Česká centrálna banka ponechala v platnosti politiku slabej koruny. ČNB zároveň potvrdila
hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 0,05% spolu so záväzkom, podľa ktorého bude korunu udržiavať na úrovni
okolo 27 CZK/EUR.

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

