BALANCE Komodity III

Tento produkt je ukončen

November 2019
Základný popis produktu

Historická výkonnosť fondu

Investičné životné poistenie BALANCE Komodity III
zaručuje bezpečný spôsob investovania s potenciálne
veľmi vysokým zhodnotením až 10,5 % p. a.
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Atraktívne investície s výnosom naviazaným na vývoj
cien širokého spektra komodít (ropa, zlato, striebro,
zemný plyn, nikel, zinok, meď, sója, kukurica, cukor)
Nulový vstupný a administratívny poplatok
Čiastočné odkupy až 3 x ročne v termínoch podľa
vlastného výberu
Klesajúci poplatok za predčasné ukončenie poistenia poplatok sa každým rokom znižuje o 0,5 %
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Predaj tohto produktu bol ukončený 31. 10. 2011,
dátum splatnosti podkladového aktíva je 31. 10. 2019 a
dňom konca poistenia je 4.11.2019.
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Pozn. Použité údaje sa týkajú minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým
ukazovateľom budúcich výnosov.

Podkladové aktíva

Mesačný komentár ku komoditným trhom

1) Ropa – S&P GSCI Crude Oil Index (SPGSCLP): 10 %
2) Zlato – S&P GSCI Gold Index (SPGSGCP): 10 %
3) Striebro - S&P GSCI Silver Index (SPGSSIP): 10 %
4) Zemný plyn - S&P GSCI Natural Gas Index
(SPGSNGP): 10 %
5) Nikel - S&P GSCI Nickel Index (SPGSIKP): 10 %
6) Zinok - S&P GSCI Zinc Index (SPGSIZP): 10 %
7) Meď - S&P GSCI Copper Index (SPGSICP): 10 %
8) Sójové bôby - S&P GSCI Soybeans (SPGSSOP): 10 %
9) Kukurica - S&P GSCI Corn Index (SPGSCNP): 10 %
10) Cukor - S&P GSCI Sugar Index (SPGSSBP): 10 %

Cena ropy Brent v priebehu októbra poklesla o 0,9 na 60,23 USD/barel. Cena zlata vzrástla o
3,35 % na 1514,8 USD/trójsku uncu a čiastočne tak zmazala októbrové straty. Cena pšenice
vzrástla o 2,62 % na 5,0875 USD/bušel. Cena sójových bôbov vzrástla o 1,19 % na 9,1675
USD/bušel. V reakcii na pozitívne správy týkajúce sa vzájomného vyjednávania medzi Spojenými
štátmi a Čínou, sója síce v priebehu mesiace siahala po takmer štvorpercentných ziskoch, ďalšie
nejasnosti ohľadom posunu vo vzájomných vyjednávaniach však výraznú časť ziskov zmazali. Cena
kukurice si polepšila o 0,52 %. Cena bavlny vzrástla o 7,85 %. Cenu okrem vidiny priblíženia sa
vzájomnej dohody medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami podporili aj nočné mrazy na
západe Texasu, ktoré ohrozili miestnu úrodu. Cena cukru z úvodných októbrových dní pokračovala
vo výraznom raste začatom v polovici októbra, keď si v priebehu jediného dňa pripísala zisk
presahujúci hranici 8 %. Príčinou bolo pre toto ročné obdobie neobvyklé sucho v častiach Číny a
Thajska, ktoré neprospieva miestnej produkcii cukrovej trstiny. Vo zvyšku mesiaca cukor výrazné
zisky skôr korigoval, október aj tak uzatvoril so ziskom vo výške 4,7 %. Cena medi v októbri
vzrástla o 2,31 % kvôli obavám, že štrajk v najväčšom svetovom dole, ktorý sa nachádza v
protestmi zmietanom Chile, obmedzí globálnu ponuku tejto suroviny.

Vývoj ceny podkladových indexov a podielovej jednotky (31. 10. 2011 = 100)
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Upozornenie: Tento materiál má iba informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť poistné podmienky alebo poskytnúť ich kompletné zhrnutie. Investície do
fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosu z nej. Minulá výkonnosť fondov nezaručuje výkon nosť budúcu. Predčasné zrušenie
poistnej zmluvy môže byť finančne nevýhodné .

