
Názov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti : STABILITA, d.d.s, a.s.
Názov doplnkového dôchodkového fondu : Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.
Dátum vzniku doplnkového dôchodkového fondu : 1.2.2012
Depozitár : Slovenská sporiteľňa a.s.

Komentár portfólio manažéra Údaje o menovom riziku fondu

Prehľad podielu nezabezpečených mien
Spolu
0,00%

Údaje o trhovom riziku fondu Údaje o geografickom riziku fondu

Česko 61,16 %
Chorvátsko 18,77
Slovensko 20,07 %
Spolu 100,00 %

Údaje o najväčších investíciách fondu
Názov Mena Podiel
1 ISTROK 10 10/2016 EUR 39,50%
2 JTFIGR  2/2015 EUR 21,66%
3 AGROK 12/2016 EUR 18,77% Výnos od vzniku fondu [ v % netto] 
4 KTV 9/2012 0,10 EUR 20,07%

Vývoj čistej hodnoty majetku v roku 2012 [ v € ]

Modifikované durácia fondu
Durácia
Modifikovaná durácia

Aktuálna hodnota DDJ
Hodnota DDJ
Počiatočná hodnota DDJ

Čistá hodnota majetku fondu V zmysle § 87i zákona 650/2004 uvádzame počiatočnú hodnotu DDJ ku dňu začatia

Hodnota NAV EUR vytvárania fondu (1.2.2012). STABILITA, d.d.s., a.s. začala v zmysle štatútu

SKK s evidencou DDJ od 1. 2. 2012.

464 119

2,529

0,034207

Upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku vo 
fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie 
fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú nasporenú sumu 
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje 
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.

13 982 049

0,033194

Komentár k 31. 8. 2012

2,315

Upozornenie: Údaje o výnosoch fondu uvedené v grafe sa môžu v dôsledku rôznej výšky a 
frekvencie príspevkov odlišovať od zhodnotenia finančných pros-triedkov na osobnom účte 
účastníka alebo poberateľa dávky

Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.
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Fed pripravuje politiku stálej nuly, klasické letné obchodovanie. Často
sa v lete spomína objem obchodov na FT. Napríklad pri akciách v in-
dexe SP500, objem obchodov konštantne klesá. Vysvetľuje sa to tým,
že v aktuálnom rastovom trende sa nezúčastňujú malí investori, ale i-
de iba o hru počítačov. Americký súd ukázal na vinníka krízy a inves-
tori môžu žalovať ratingovky o miliardové odškodné. Američania u-
rýchlia koniec najväčších hypotekárnych agentúr Freddie Mac a Fan-
nie Mae. V súvislosti s prevalením aféry manipulovania s ÚS LIBOR
vznikol nový pojem "Bankster“ Bob (Diamond). Manipulácia bola evi-
dentná roky, no regulátory ju prehliadali, zato bankster Bob bol super-
hviezdou. Banka Barclays zaplatením pokuty 453 mil. USD potvrdila
obvinenia. Barclays v tom nebola sama a najnovšie sa zistilo, že "or-
ganizovaná skupina" manipulovala aj s ÚS EURIBOR. V úvode au-
gusta FT sklamala ECB, keď neoznámila žiadne opatrenia na zníženie
vysokých výnosov dlhopisov PIIGS. Akcie rástli. Náznakom konania
ECB je, že možno stanoví limity pre výnosy z dlhopisov. Akcie  začali
klesať, keď sa grécky premiér pokúsil so zástupcami niektorých veri-
teľských štátov dohodnúť o odklade šetriaceho programu. ÚS znížilo
Maďarsko, Kazachstan, Brazília, Kolumbia, Pakistan a Srbsko; pone-
chali ECB, BoJ, Austrália a zvýšili Argentína a Venezuela. [ÚS – úroková
sadzba, ECB – európska centrálna banka, FED - americká centrálna banka]

Trhové riziko fondu k 31. 8. 2012

DLHOPISY
79,68%

PEŇAŽNÉ 
INVESTICIE

20,32%

Podiel mien na majetku fondu k 
31.8.2012

EUR
100,00%


