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Informácia pre investorov na Slovensku. Investori by si mali pred investovaním prečítať Dokument
s kľúčovými informáciami pre investorov a Prospekt.

Nižšie riziko

POPIS FONDU

Vyššie riziko

Možné nižšie odmeny

Cieľom fondu je maximalizovať výnos z investície kombináciou kapitálového rastu a príjmu z
aktív fondu. Fond investuje minimálne 80 % svojich celkových aktív do cenných papierov s
fixným príjmom. Minimálne 70 % celkových aktív fondu sa bude investovať do cenných
papierov, ktoré sú vedené v mene Euro.

RAST HYPOTETICKÉHO KAPITÁLU 10 000

Fond

Referenčný index

Výkon triedy akcií a referenčného indexu je uvedený v mene EUR. Zdroj: BlackRock. Zobrazený výkon je
spočítaný na základe čistej hodnoty aktív (NAV). Zdroj: BlackRock. Zhodnotenie v minulosti nezaručuje
podobný výsledok aj v budúcnosti, a nemalo by predstavovať jediný faktor pri výbere produktu.

31/3/201531/3/2016

31/3/201631/3/2017

31/3/201731/3/2018

31/3/201831/3/2019

31/3/201931/3/2020

2019
Kalendárny
rok

Trieda akcií

-0.07%

-0.11%

2.52%

1.21%

0.61%

6.03%

Referenčný
index

0.67%

-0.58%

2.37%

2.19%

2.26%

6.00%

Výkon triedy akcií sa počíta na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaným príjmom v mene Euro bez
poplatkov. Výkon referenčného indexu sa zobrazuje v mene EUR. Zdroj: BlackRock. Zhodnotenie v
minulosti nezaručuje podobný výsledok aj v budúcnosti, a nemalo by predstavovať jediný faktor pri
výbere produktu.

KUMULATÍVNY A ANUALIZOVANÝ VÝKON
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Kľúčové riziká: Fond investuje z veľkej časti do aktív denominovaných v cudzích menách.
Zmeny v príslušnom výmennom kurze môžu vplývať na hodnotu investície. Fond investuje do
cenných papierov s pevným úročením vydaných spoločnosťami, ktoré v porovnaní s dlhopismi
vydanými či garantovanými vládou obsahujú väčšie riziko neschopnosti splatenia kapitálu
poskytnutého spoločnosti, alebo riziko neschopnosti splácania úrokov fondu. Investície takého
fondu môžu mať obmedzenú likviditu. To znamená, že sa podiely môžu obchodovať menej často
a v malých objemoch, napríklad malé spoločnosti.
(pokračovanie na strane 2)
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KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE
Trieda aktív
Fixed Income
Kategória Morningstar
EUR Diversified Bond
Dátum prvého spustenia
03/31/1994
Dátum spustenia triedy
jednotiek
03/31/1994
Základná mena fondu
EUR
Mena triedy aktív
EUR
Celková veľkosť fondu (M)
4,809.62 EUR
Referenčný index
Bloomberg Barclays EuroAggregate 500mm+ Bond Index
Sídlo
Luxembourg
Typ fondu
UCITS
ISIN
LU0050372472
Ticker spoločnosti
Bloomberg
MIGSEBI
Typ rozdelenia
None
Minimálna počiatočná investícia
5,000 USD*
* alebo ekvivalentu v mene

SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA

POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM
ZHODNOTENÍM (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/
04/2039
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028
SPAIN (KINGDOM OF) 1.25 10/31/2030
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/
10/2028
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU
MTN RegS 0 03/31/2027
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021
ITALY (REPUBLIC OF) 0.7 05/01/2020
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024
Portfólio spolu

1.53
1.42
1.35
1.30
1.04
1.04
1.02
1.02
1.02
0.94
11.68

Trhové pozície podliehajú zmenám

Kumulatívne (%)
1 mesiac 3 mesiace
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Možné vyššie odmeny

Ronald van Loon
Michael Krautzberger

12-MESAČNÉ VÝKONNÉ OBDOBIE – KU KONCU POSLEDNÉHO
ŠTVRŤROKA

Štvrtinová kategória

SYNTETICKÝ INDIKÁTOR RIZIKA
A ZISKU (SRRI)

RATINGY

Pokračovanie kľúčových rizík: Výsledkom toho môžu byť zmeny v hodnote investícií menej predvídateľné. V určitých prípadoch nemusí byť možné
predať cenný papier za naposledy kótovanú cenu na trhu alebo za cenu, ktorá by sa dala považovať za najsprávnejšiu. Fond investuje do cenných
papierov s pevnou úrokovou sadzbou, ako sú firemné či vládne dlhopisy, ktoré vyplácajú pevnú alebo premenlivú úrokovú mieru (označovanú aj ako „kupón
“) a správajú sa podobne ako pôžička. Tieto cenné papiere sú preto vystavené zmenám v úrokových mierach, čo vplýva na hodnotu akýchkoľvek držaných
cenných papierov. Fondy môžu investovať do štruktúrovaných úverových produktov, ako sú cenné papiere kryté aktívami (ABS), ktoré združujú hypotéky a
iné dlhy do jednej alebo viacerých sérií úverových produktov, ktoré sa následne predajú investorom. Obyčajne v podobe cenného papiera vyplácajúceho
úrokové platby podľa peňažných tokov z podkladových aktív. Tieto cenné papiere majú podobné vlastnosti ako firemné dlhopisy, no nesú vyššie riziko,
pretože nie sú známe podrobnosti o podkladových pôžičkách. Hoci pôžičky s podobnými podmienkami sa obyčajne spájajú do rovnakého balíka. Stabilita
výnosov z ABS nezávisí iba od zmien úrokových mier, ale mení sa aj v závislosti od splácania istiny podkladových pôžičiek podľa zmien stavu ekonomicky
alebo okolností majiteľa pôžičky. Tieto cenné papiere preto môžu citlivejšie reagovať na ekonomické udalosti, na výrazné cenové pohyby a môže byť
náročnejšie a/alebo nákladnejšie ich predať v zložitých trhoch.

ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)

ROZDELENIE PODĽA KRAJÍN (%)

Fond

Referenčný
Aktívny
index
Government
37.83
58.04
-20.21
Corporates
25.84
18.44
7.39
Government Related
17.52
16.34
1.18
Covered
13.21
7.15
6.07
Securitized
3.26
0.03
3.23
Cash and/or Derivatives
2.34
0.00
2.34
Záporné váhy môžu byť dôsledkom konkrétnych okolností (vrátane časových rozdielov
medzi dátumom obchodu a dátumom vyrovnania cenných papierov zakúpených
fondmi) a/alebo použitia určitých finančných inštrumentov, vrátane derivátov, ktoré sa
môžu použiť na zvýšenie či zníženie objemu investície v trhu a/alebo na riadenie
rizika. Alokácie podliehajú zmenám.
Fond

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA
Skutočná splatnosť (roky)
Nominálne vážené priemerné obdobie (WAL)
Minimálny výnos do splatnosti (%)

7.72
9.14 roky
0.75

Referenčný index

ÚVEROVÉ RATINGY (%)

POPLATKY A ÚHRADY
Maximálny počiatočný poplatok
Výstupný poplatok
Priebežné poplatky
Poplatok za výkon

5.00%
0.00%
0.97%
0.00%

INFORMÁCIE O TRANSAKCII
Vyrovnanie
Frekvencia transakcií

Trade Date + 3 days
Daily, forward pricing basis

Fond

Referenčný index

SLOVNÍK
Priebežné poplatky: je to suma predstavujúca všetky ročné poplatky a iné platby
odrátané z fondu.
Štvrtinová kategória: kategorizuje fond do štyroch rovnakých skupín na základe
ich výkonnosti v priebehu určitého obdobia v rozsahu príslušného sektora
Morningstar. Horná alebo prvá štvrtina pozostáva z prvých 25 % fondov až po
spodnú alebo štvrtú štvrtinu, ktorá obsahuje 25 % fondov na dne.

SRRI: je hodnota počítaná z volatility fondu. Predstavuje celkový profil rizika a
výkonnosti fondu.
Poplatok za výkon: sa účtuje za akýkoľvek výnos nad rámec referenčného indexu
podľa dosiaľ najvyššieho bodu dosiahnutého fondom. Ďalšie informácie nájdete v
príslušnom prospekte.

+44 (0) 20 7743 3300 investor.services@blackrock.com

www.blackrock.com

BlackRock Global Funds (BGF) je otvorená investičná spoločnosť so sídlom v Luxembursku. Predaj je dostupný iba v určitých jurisdikciách. BGF nie je dostupný na predaj v
Spojených štátoch ani občanom Spojených štátov. Produktové informácie o fonde BGF sa nesmú zverejňovať v Spojených štátoch. Fond je zriadený podľa paragrafu 264 Zákona o
finančných službách z roku 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited je distribútor fondu BGF v Spojenom kráľovstve. Ochrana poskytovaná regulačným systémom
Spojeného kráľovstva a poistenie vkladov finančných služieb tu z väčšej časti nie je dostupná. Obmedzený rozsah podriadených fondov BGF patrí do triedy „Sterling class A“ a
spĺňa požiadavky, ktoré Spojené kráľovstvo kladie na ohlasovanie výkonnosti fondov. Upisovania vo fonde BGF sú platné iba za predpokladu, že boli vykonané na základe
aktuálneho prospektu, aktuálnych finančných výkazov a dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov. Všetky tieto zdroje nájdete na našej webovej lokalite. Prospekty,
dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov a formuláre žiadostí nemusia byť pre investorov v určitých jurisdikciách dostupné. Ide o jurisdikcie, v ktorých nebol daný fond
autorizovaný. Vydal: BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizovaný a regulovaný úradom pre finančný dohľad). Registrované sídlo: 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL. Registrované v Anglicku, č. 2020394. Tel.č.: 020 7743 3000. Telefónne hovory sú pre vašu ochranu obvykle nahrávané. BlackRock je obchodný názov
spoločnosti BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2020 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON
BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY a štylizované logo i sú registrované a neregistrované ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych
spoločností v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. © 2020 Morningstar. Všetky práva vyhradené.
Informácie, údaje, analýzy a názory uvedené v tomto dokumente (1) obsahujú chránené informácie spoločnosti Morningstar, (2) ktoré nie je povolené kopírovať ani šíriť, (3)
nepredstavujú investičné rady poskytované spoločnosťou Morningstar, (4) sú poskytované výlučne s cieľom informovať klientov a preto nepredstavujú ponuku na nákup ani predaj
cenných papierov, a (5) nie je zaručená ich správnosť, úplnosť ani presnosť. Spoločnosť Morningstar nenesie zodpovednosť za žiadne obchodné rozhodnutia, škody ani iné straty
spôsobené alebo súvisiace s týmito informáciami, údajmi, analýzami, názormi či ich využitím.

