NN (L) International
Slovak Bond
Slovenský dlhopisový fond

Peniaze v bezpečí slovenských
štátnych dlhopisov
NN (L) International Slovak Bond je dlhopisový fond, ktorý
sa zameriava na slovenské štátne dlhopisy strednej a dlhšej
splatnosti, doplnené o firemné dlhopisy zo Slovenska, ale aj
iných krajín.
Fond investuje predovšetkým do štátnych dlhopisov, manažér fondu
však môže využiť investičné príležitosti aj v oblasti firemných
dlhopisov investičného stupňa a dlhopisov s vysokými výnosmi.
Zameriava sa hlavne na firemné dlhopisy zavedených spoločností,
pri ktorých je len minimálne riziko nesplatenia záväzkov. Priemernú
splatnosť portfólia upravuje manažér fondu na základe očakávaného
vývoja, čím dokáže podporiť alebo uchrániť hodnotu fondu voči
pohybu úrokových sadzieb.
Väčšinou sa tento fond používa ako konzervatívny základ portfólia
na zníženie volatility v období turbulentného vývoja na akciových
trhoch. V prípade priaznivého vývoja na trhoch dlhopisov fond
výrazne prekonáva zhodnotenie bankových vkladov. Priemerný
ročný výnos od založenia fondu dosahuje 3,44 % (k 31. 12. 2020).
Manažér fondu úspešne využíva stále sa zvyšujúci kredit Slovenskej
republiky a dobrú ekonomickú prosperitu krajiny. Zároveň menová
politika Európskej centrálnej banky vedie ku konvergencii výnosov
štátnych dlhopisov k hodnotám krajín tzv. jadra eurozóny
(Nemecko, Francúzsko, Holandsko). Vysoká integrácia Slovenska do
všetkých európskych politických a ekonomických štruktúr, dáva jasnú
pridanú hodnotu cenným papierom emitovaných vládou Slovenskej
republiky.
S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou
výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená
návratnosť investovanej sumy. Upozorňujeme tiež na možné kolísanie
výnosov v dôsledku výkyvov menového kurzu.

Prečo do fondu investovať?
1 Nízka kolísavosť fondu — vhodný na stabilizáciu portfólia.
2 Cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobého rastu kapitálu.
3 Lokálna expertíza — fond riadi skúsený a osvedčený
		 tím manažérov z Prahy.

Základné informácie
Typ fondu

Dlhopisový

Mena

EUR

ISIN

LU1134493573

Dátum založenia

5. 8. 2003

Stratégia

Prevažne slovenské štátne a firemné dlhopisy

Porovnávací index

ICE BofAML Slovak Republic Government

Poplatok za správu

0,9 % p. a.

Stupeň rizika

(Podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyššie riziko)

Výkonnosť v kalendárnych rokoch
2020

4,44 %

2019

4,99 %

2018

-0,26 %

2017

-0,04 %

2016

1,39 %

Zdroj: NN Investment Partners, dáta k 31. 12. 2020

www.nnfondy.sk
Tento dokument má iba informačný charakter a nepredstavuje ponuku na kúpu alebo predaj cenných papierov alebo na účasť na akejkoľvek investičnej stratégii. Aj keď sa venovala zvláštna pozornosť obsahu tohto marketingového
oznámenia, nie je možné poskytnúť záruku či vyhlásenie, výslovné alebo implicitné, čo sa týka správnosti alebo úplnosti týchto informácií. Informácie uvedené v tejto komunikácii sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať. NN
Investment Partners B.V., Czech Branch ani iná spoločnosť patriaca k skupine NN Group, ani žiadny z ich vedúcich predstaviteľov, manažérov, či zamestnancov nemôže niesť priamo ani nepriamo zodpovednosť za toto marketingové
oznámenie. Použitie informácií obsiahnutých v tejto komunikácii iba na vlastné riziko. Spomínané fondy sú riadne schválené a registrované Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Luxembursku. NN Investment
Partners B.V. môže rozhodnúť o ukončení uvádzania fondu na trh v súlade s článkom 93a smernice o SKIPCP a článkom 32a smernice AIFM. Investori by si mali zistiť u svojho distribútora, či fondy uvedené v tomto dokumente patria
do kategórie fondov, ktoré sú pre nich vhodné. Prospekt, oznámenie kľúčových informácií pre investorov (KIID), informácie o právach investorov a mechanizmoch kolektívneho odškodnenia a ďalšie zákonom požadované dokumenty
týkajúce sa fondov (obsahujúce informácie o finančných prostriedkoch, nákladoch a súvisiacich rizikách) sú k dispozícii na www.nnfondy.sk. Táto marketingová komunikácia nie je určená osobám naplňujúcich definíciu „US Person“,
tak ako je definovaná v oddiele 902 nariadenia S amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933, a nie je zamýšľaná ani sa nesmie používať na predaj investícií alebo úpisu cenných papierov v krajinách, kde to príslušné orgány
alebo právne predpisy zakazujú. Všetky nároky vyplývajúce z podmienok tohto vylúčenia zodpovednosti alebo v súvislosti s ním sa riadia českým právom.

