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Največji izstopni stroški
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Ustanovitev kot vzajemni sklad

Upravljavska provizija

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in doseganje donosnosti v

višini obrestnih mer na denarnem trgu. Portfelj sestavljajo kratkoročne

evrske naložbe (državni in podjetniški instrumenti denarnega trga ter

depoziti). Sklad ima tehtano povprečno zapadlost do 6 mesecev, tehtano

povprečno trajanje pa do 12 mesecev. Njegovo premoženje upravljamo

aktivno. Opozarjamo, da lahko naložimo do 100 % sredstev sklada v

instrumente denarnega trga, ki jih izdajo ali za katere jamčijo Evropska

unija, nacionalni, regionalni in lokalni upravni organi držav članic ali

njihove centralne banke, Evropska centralna banka, Evropska

investicijska banka, Evropski investicijski sklad, Evropski mehanizem za

stabilnost, Evropski instrument za finančno stabilnost, centralni organ ali

centralna banka tretje države, Mednarodni denarni sklad, Mednarodna

banka za obnovo in razvoj, Razvojna banka Sveta Evrope, Evropska

banka za obnovo in razvoj, Banka za mednarodne poravnave ali katera

koli druga ustrezna mednarodna finančna institucija ali organizacija, v

katero so včlanjene ena ali več držav članic. Sklad mogoče ni ustrezen

za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v 30 dnevih.
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0,50 %

Vrsta sklada
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Primerjalni indeks

European Central Bank ESTR OIS 100 %

Pretekli donosi

0,00 %1-letni

-1,18 %3-letni (kumulativno)

-2,09 %5-letni (kumulativno)

0,000 %Povprečna tedenska donosnost

3,7
Zbirni kazalnik tveganja

Večje tveganjeManjše tveganje

28. 4. 2023
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10 največjih naložb na datum:

BKS BANKA 12,12 %DEPOZIT

ŠPANSKA ZAKLADNA MENICA 12/05/2023 10,03 %INST.DEN.TRGA

NEMŠKA ZAKLADNA MENICA  17/5/2023 10,03 %INST.DEN.TRGA

FRANCOSKA ZAKLADNA MENICA  06/09/2023 9,93 %INST.DEN.TRGA

ŠPANSKA ZAKLADNA MENICA 08/03/2024 9,77 %INST.DEN.TRGA

PORTUGALSKA ZAKLADNA MENICA 19/05/2023 7,52 %INST.DEN.TRGA

ŠPANSKA ZAKLADNA MENICA 09/06/2023 7,51 %INST.DEN.TRGA

NEMŠKA ZAKLADNA MENICA 20/09/2023 7,44 %INST.DEN.TRGA

ITALIJANSKA ZAKLADNA MENICA 14/08/2023 6,22 %INST.DEN.TRGA

SLOVENSKA ZAKLADNA MENICA 14/09/2023 4,96 %INST.DEN.TRGA

Gibanje VEP (v EUR) 4

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 28. 4. 2023
5

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 28. 4. 2023
5
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