
USA 
Japonsko
Francúzsko
Nemecko
Kanada
Spojene Kráľovstvo
Taliansko
Nadnárodné spoločnosti
Španielsko
Austrália

43,40%
8,90%
5,80%
5,80%
4,00%
4,00%
3,90%
2,90%
2,40%
1,90%

Štátne dlhopisy
Korporátne dlhopisy - priemysel
Hypotekárne záložné listy
Korporátne dlhopisy - finančné inštitúcie
Štátne organizácie
Štátne / Regionálne dlhopisy
Nadnárodné štátne dlhopisy
Sekuritizované produkty (zoskupenie finančných aktív - fondy, ...)
Korporátne dlhopisy pre verejné služby

50,30%
11,90%
9,00%
8,40%
5,20%
3,40%
2,90%
2,30%
1,80%

Zloženie portfólia podľa krajiny

Zloženie podľa Emitenta

Menej ako 1 rok
1 - 5 rokov
5 - 10 rokov
10 - 15 rokov
15 - 20 rokov
20 - 25 rokov
Nad 25 rokov

2,30% 
38,7% 
31,8% 
8,60% 
6,00% 
4,60% 
8,00%

Referenčná 
mena triedy

EUR

Benchmark 
fondu

INVESTIČNÉ PROFILY  VANGAB_D

Bloomberg Global 
Aggregate TR Hdg 

EUR

Hodnota majetku 
(mld. EUR)

3,087

Počet pozícií 
v portfóliu

7 972

Investičný 
štýl

Dlhopisy

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR 

Hedged Income

 Je dlhopisový indexový fond, ktorý pozostáva z globálnych štátnych aj korporátnych dlhopisov in-

vestičného stupňa. Fond je hedgeovaný do meny EUR. S menšou amplitúdou platí aj v tomto fonde nasle-

dovné: Je dlhopisový indexový fond, ktorý pozostáva z globálnych štátnych aj korporátnych dlhopisov 

investičného stupňa. Fond je hedgeovaný do meny EUR. S menšou amplitúdou platí aj v tomto fonde nasle-

dovné: „je jedným z najviac bezpečných prístavov pre investorov v čase prepadov na akciovom trhu. Jeho 

silnou stránkou je negatívna korelácia k akciám pri prepadoch. To znamená, že pri poklesoch na akciovom 

trhu dochádza naopak k nárastu v tomto podielovom fonde. V časoch paniky a šokového poklesu zachováva 

hodnotu peňazí v časti portfólia, a tým umožňuje dokupovať zlacnenú akciovú zložku. Preto je vhodný ako 

stabilizátor výnosu. Na aktívnom / balansovanom účte v kombinácii s vhodným akciovým indexom dokáže 

dlhodobo znižovať volatilitu a pritom zvyšovať výnosy portfólia. Graf nižšie zobrazuje negatívnu koreláciu s 

porovnávaným akciovým podielovým fondom ISHSP5 + zachovanie stability.

Rozdelenie podľa kreditnej doby splatnosti
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