BALANCE Komodity
November 2016
Základný popis produktu

Historická výkonnosť fondu

Investičné životné poistenie BALANCE Komodity
zaručuje bezpečný spôsob investovania s potenciálne
veľmi zaujímavým zhodnotením a navyše aj s
pripoistením pre prípad smrti následkom úrazu.






3 mesiace

6 mesiacov

1 rok

3 roky

Od založenia

1,74%

1,08%

0,64%

-0,90%

5,48%

2,93%

Vývoj ceny podielovej jednotky
11,5
11

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
Peniaze kedykoľvek k dispozícii
Minimálny jednorázový vklad 3 300 EUR
Doba trvania postenia 8 rokov

10,5
10

EUR



30.11.2016
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9
8,5
8
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Predaj tohto produktu bol ukončený 30. 11. 2010,
dátumom splatnosti podkladového aktíva je 30. 11.
2018 a dňom konca poistenia 3.12.2018.
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30.12.2010

30.12.2012

30.12.2014

Pozn. Použité údaje sa týkajú minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom
budúcich výnosov.

Podrobnosti nájdete TU

Podkladové aktíva

Mesačný komentár ku komoditným trhom
Vývoj na komoditných trhoch bol v novembri veľmi zaujímavý. To sa týka predovšetkým trhu s
ropou. V posledný deň mesiaca sa Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) dohodla na znížení
ťažby o 1,2 miliónov barelov na 32,5 milióna barelov denne. Trhová cena barelu ropy Brent na to
reagovala posilnením o takmer 9 % v priebehu jediného dňa. Cena Brentu tak v novembri stúpla o
4,49 % na 50,47 USD za barel. Barel ropy WTI sa na konci mesiaca obchodoval za 49,44 USD,
jeho cena v novembri vzrástla o 5,51 %. Spotová cena zlata s posilňujúcim dolárom klesala. Žltý
kov v novembri stratil 8,14 % hodnoty a prepadol sa až na 1 173,2 USD za trójsku uncu, teda
najnižšiu úroveň od začiatku februára. Spotová cena striebra sa prepadla o 7,81 %. Pri pohľade
na poľnohospodárske komodity vidíme rozdielny vývoj u bavlny, ktorej cena vzrástla o 5,23 % a na
druhej strane u kukurice (- 5,07 %) či cukru (-8,16 %).

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 %

Vývoj ceny podkladových indexov a podielovej jednotky (30. 11. 2010 = 100)
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Hodnota podkladových indexov

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 výkonnosť budúcu. Predčasné zrušenie poistnej zmluvy môže byť finančne nevýhodné.

