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s kľúčovými informáciami pre investorov a Prospekt.

POPIS FONDU

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 (FI). Cenné papiere FI môže vydávať vláda Spojených Štátov Amerických a jej 
agentúry, vlády mimo USA, vlády a vládne agentúry a spoločnosti a nadnárodné spoločnosti so 
sídlom v USA alebo mimo USA.

RAST HYPOTETICKÉHO KAPITÁLU 10 000

Fond
 

Referenčný index
 

Výkon triedy akcií a referenčného indexu je uvedený v mene USD. 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.

12-MESAČNÉ VÝKONNÉ OBDOBIE – KU KONCU POSLEDNÉHO 
ŠTVRŤROKA

Fond
 

Referenčný index
 Výkon triedy akcií sa počíta na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaným príjmom v mene U.S. Dollar bez poplatkov. 

Výkon referenčného indexu sa zobrazuje v mene USD. Zdroj: BlackRock. Zhodnotenie v minulosti nezaručuje podobný 
výsledok aj v budúcnosti, a nemalo by predstavovať jediný faktor pri výbere produktu.

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)

SYNTETICKÝ INDIKÁTOR RIZIKA 
A ZISKU (SRRI)
Nižšie riziko Vyššie riziko
Možné nižšie odmeny Možné vyššie odmeny

1 2 3 4 5 6 7

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE
Trieda aktív Fixed Income
Kategória Morningstar USD Diversified Bond - 

Short Term
Dátum prvého spustenia 10/31/2002
Dátum spustenia triedy 
jednotiek 10/31/2002
Základná mena fondu USD
Mena triedy aktív USD
Celková veľkosť fondu (M) 1,729.09 USD
Referenčný indexICE BofA US Corp & Govt Index, 1

-3 Yrs (B1A0) (4PM)
Sídlo Luxembursko
Typ fondu UCITS
ISIN LU0154237225
Ticker spoločnosti 
Bloomberg MLLDBDA
Typ rozdelenia Žiadny
Minimálna počiatočná investícia 5,000 USD*
správcovská spoločnosť BlackRock 

(Luxembourg) S.A.
* alebo ekvivalentu v mene

SPRÁVCOVIA PORTFÓLIA
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Adam Carlin, CFA
Amanda Liu, CFA
Sam Summers

POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM 
ZHODNOTENÍM (%)
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026 4.73
TREASURY NOTE 1.5 02/29/2024 3.73
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026 3.52
TREASURY NOTE 4.625 03/15/2026 3.21
TREASURY NOTE 0.875 01/31/2024 2.82
TREASURY NOTE 3.5 09/15/2025 2.61
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 2.17
TREASURY NOTE 4.25 10/15/2025 2.00
UMBS 30YR TBA(REG A) 1.96
TREASURY NOTE 4 02/15/2026 1.75
Portfólio spolu 28.50

Trhové pozície podliehajú zmenám

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 (%)
Fond Referenčný 

index
Aktívny

Asset Backed Securities 10.51 0.00 10.51
Commercial Mortgages 8.82 0.00 8.82
Cash 8.57 0.00 8.57
Agency Pass-Through MBS 5.81 0.00 5.81
CLO Securities 4.23 0.00 4.23
Agency CMOs 1.58 0.00 1.58
Investment Grade Industrials 10.17 8.88 1.29
Agency Debentures 3.83 2.80 1.03
Investment Grade Utilities 1.77 1.09 0.68
Non-US Credit Related 7.67 7.00 0.67
High Yield 0.51 0.00 0.51
Other 36.54 80.23 -43.69

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.

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA
Skutočná splatnosť (roky) 1.70
Nominálne vážené priemerné obdobie (WAL) 2.66 roky
Minimálny výnos do splatnosti (%) 5.38

POPLATKY A ÚHRADY
Maximálny počiatočný poplatok 5.00%
Výstupný poplatok 0.00%
Priebežné poplatky 0.89%
Poplatok za výkon 0.00%

INFORMÁCIE O TRANSAKCII
Vyrovnanie Dátum obchodovania + 3 dni
Frekvencia transakcií Cena stanovovaná deň vopred

ROZDELENIE PODĽA SPLATNOSTI (%)

Fond  Referenčný index  

ÚVEROVÉ RATINGY (%)

Fond  Referenčný index  



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Niektoré informácie tu uvedené („Informácie“) poskytla spoločnosť MSCI ESG Research LLC, RIA podľa zákona o investičných poradcoch z roku 1940, a môžu obsahovať údaje od
jej pridružených spoločností (vrátane spoločnosti MSCI Inc. a jej dcérskych spoločností („MSCI“)) alebo dodávateľov tretích strán (každý sa označuje ako „Poskytovateľ informácií“)
a  bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  sa  nesmú  reprodukovať  ani  redistribuovať  vcelku  ani  po  častiach.  Tieto  informácie  neboli  predložené  ani  schválené  US  SEC  ani
žiadnym iným regulačným orgánom. Tieto informácie sa nemôžu používať na vytváranie akýchkoľvek odvodených diel alebo v súvislosti s nimi, ani nepredstavujú ponuku na kúpu
alebo predaj či propagáciu alebo odporúčanie akýchkoľvek cenných papierov, finančných nástrojov alebo produktov či obchodnej stratégie, ani by sa nemali považovať za indikáciu
alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzu alebo predpoveď či predikciu. Niektoré fondy môžu byť založené na indexoch MSCI alebo s nimi spojené, a MSCI môžu byť
kompenzované  na  základe  spravovaného  majetku  fondu  alebo  iných  opatrení.  Spoločnosť  MSCI  vytvorila  informačnú  bariéru  medzi  prieskumom  akciového  indexu  a  určitými
informáciami.  Žiadna  z  informácií  nemôže  byť  samostatne  použitá  na  určenie,  ktoré  cenné  papiere  je  potrebné  kúpiť  alebo  predať  alebo  kedy  sa  majú  kúpiť  alebo  predať.
Informácie sa poskytujú „tak ako sú“ a ich používateľ preberá celé riziko akéhokoľvek ich použitia alebo využitia, ktoré umožní alebo povolí. Ani prieskum MSCI ESG, ani žiadna
strana  poskytujúca  informácie  neposkytujú  žiadne  vyhlásenia  ani  výslovné  alebo  predpokladané  záruky  (ktoré  sú  výslovne  vylúčené),  ani  nenesú  zodpovednosť  za  akékoľvek
chyby či opomenutia v informáciách ani za akékoľvek škody s nimi spojené. Vyššie uvedené vyhlásenie nevylučuje ani neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemožno podľa
uplatniteľného práva vylúčiť alebo obmedziť.
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PARAMETRE UDRŽATEĽNOSTI
Parametre udržateľnosti môžu investorom pomôcť pri integrácii nefinančných hľadísk udržateľnosti do svojho investovania. Tieto ukazovatele umožňujú 
investorom vyhodnocovať fondy na základe ich environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) rizík a príležitostí. Táto analýza môže poskytnúť 
informácie o efektívnom riadení a dlhodobých finančných vyhliadkach fondu.

Nižšie uvedené parametre boli poskytnuté iba na účely transparentnosti a majú informačný charakter. Existencia ratingu ESG nenaznačuje, ako alebo 
či sa faktory ESG integrujú do fondu. Parametre vychádzajú z ratingov Fondu MSCI a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú 
zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že 
ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v 
prospekte fondu.

Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC) A
Hodnotenie kvality MSCI ESG – 
percentuálny údaj v porovnateľnej 
skupine

11.03%

Globálna klasifikácia fondu Lipper Bond USD Short Term
Fondy v porovnateľnej skupine 136

Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10) 5.99

Pokrytie MSCI ESG v % 65.74%

Vážená priemerná uhlíková stopa 
MSCI (tony CO2E/PREDAJ $M)

190.47

Všetky údaje sú z hodnotení Fondu MSCI ESG k 06-Aug-2021 na základe pozícií k 28-Feb-2021. Vlastnosti udržateľnosti fondu sa preto môžu z času 
na čas líšiť od ratingov MSCI ESG.

Aby ich bolo možné zahrnúť do ratingu Fondu MSCI ESG, 65 % hrubej váhy fondu musí pochádzať z cenných papierov krytých prostredníctvom MSCI 
ESG Research, (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom 
hrubej váhy fondu odstránia; absolútna hodnota krátkych pozícií je zahrnutá, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), dátum držania fondu musí byť 
menej ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov. V prípade novozavedených fondov sú parametre udržateľnosti obvykle k 
dispozícii 6 mesiacov po uvedení na trh.

GLOSÁR ESG:

Rating Fondu MSCI ESG (AAA–CCC):  Rating MSCI ESG sa počíta ako priame namapovanie skóre kvality ESG na kategórie slovných hodnotení (napr.  AAA = 8,6 – 10).
Ratingy ESG sa pohybujú od špičkového (AAA, AA) cez priemerný (A, BBB, BB) až po slabý (B, CCC).
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine: Percentil fondu ESG v porovnaní s ekvivalentnou skupinou Lipper.
Globálna klasifikácia fondu Lipper: Porovnateľná skupina fondu, ako je definovaná v globálnej klasifikácii Lipper.
Fondy v porovnateľnej skupine: Počet fondov z príslušnej porovnateľnej skupiny Globálnej klasifikácie Lipper, ktoré sú tiež kryté ESG.
Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10): Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10) pre fondy sa vypočíta pomocou váženého priemeru skóre ESG pozícií fondu. Toto hodnotenie
tiež zohľadňuje trend pozícií  ratingu ESG a expozíciu fondu voči pozíciám v kategórii  „slabé“. MSCI hodnotí podkladové pozície podľa ich expozície voči rizikám 35 odvetví
ESG a ich schopnosti riadiť tieto riziká vo vzťahu k porovnateľným fondom.
Pokrytie MSCI ESG v %: Percentuálny podiel pozícií fondu, ktoré majú ratingové údaje MSCI ESG.
Vážená  priemerná  uhlíková  stopa  MSCI  (tony  CO2E/PREDAJ  $M):  Meria  expozíciu  fondu  voči  spoločnostiam  s  výraznou  uhlíkovou  stopou.  Toto  číslo  predstavuje
odhadované emisie skleníkových plynov na 1 milión $ z predajov v držbe fondu. To umožňuje porovnanie medzi fondmi rôznych veľkostí.



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.

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

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
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. © 2023 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.  ©  2023  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.


