
  
  

   

 

Výkonnosť indexov, ktoré sú obsiahnuté v referenčnom 
indexe podielového fondu

Hodnoty sú v USD.

 Dow Jones-UBS Precious Metals TR Sub-Index       Palladium London PM Fix
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PRIEMYSELNÉ KOVY
V portfóliu podielového fondu sú najvyhľadávanejšie, najvýznamnejšie 
priemyselné kovy – meď, hliník, zinok, nikel a lítium –, pre ktoré je charak-
teristické, že ich cenu ovplyvňujú predovšetkým faktory dopytu a ponuky, 
ako aj vývoj kurzu dolára. Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že 
zabezpečujú dostatočnú ochranu aj proti in�ácii.
Po zvládnutí krízy, po opätovnom vzraste ekonomiky sa obvykle ako prvý 
stabilizuje priemyselný sektor. V rastových ekonomikách sa skrýva 
obrovský rozvojový potenciál, stabilne rastie aj ich hlad po surovinách, 
aby mohli zodpovedať rastúcemu dopytu. Možno očakávať, že opätovný 
rast hospodárstva potom prinesie so sebou aj stále rastúcu cenu surovín.

MEĎ
Meď je jednou z najdôležitejších priemyselných 
surovín a v okruhu investorov patrí k 
najpopulárnejším kovom, ktorý je základným materiá-
lom veľkého počtu kovových zliatín.

Oblasti využitia: slúži najmä na potreby elektrotechnického a elektron-
ického priemyslu, na druhom mieste je rozšírené použitie v stavebnom 
priemysle.

HLINÍK
Hliník je po kyslíku a kremíku tretím najrozšírenejším 
prvkom v zemskej kôre, jeho priemyselná výroba je 
veľmi náročnou na spotrebu energie, ale má vynika-
júcu vlastnosť, že ho možno na 100% opätovne 
spracúvať bez strát na kvalite. Pri použití 
recyklovaného hliníka možno dosiahnuť 95%-nú 

úsporu energie, teda je z ekologického hľadiska jednou z 
najhodnotnejších základných materiálov. 
Oblasti využitia: hliník a jeho zliatiny sa využívajú vo všetkých sférach 
života vďaka jeho dlhej životnosti, extrémnej odolnosti a ľahkosti. Využíva 
sa vo výrobe energie a v chemickom priemysle a zohráva čoraz 
dôležitejšiu rolu v stavebnom a automobilovom priemysle, ako aj vo 
výrobe lodí a lietadiel. Vďaka použiteľnosti v širokom okruhu a vynika-
júcim vlastnostiam sa v nasledujúcom období môže stať jedným z 
najdôležitejších kovov ľudstva.

ZINOK
Zinok je jedným z kovov, ktoré sa používajú v 
najväčšom množstve. Má malú trhaciu pevnosť, preto 
jeho pevnosť zvyšujú legovaním. Hlavnými 
legovacími prísadami sú hliník a meď.

Oblasti využitia: zinok používajú vďaka svojej odolnosti proti korózii k 
poniklovaniu rôznych železných a oceľových výrobkov. Vďaka dobrým 
vlastnostiam odlievateľnosti je zinok alebo jeho zliatina aj materiálom 
súčiastok so zložitým tvarom a nižšou mierou zaťaženia, ako aj materiálom 
lacného spotrebného tovaru, teda nás obklopuje aj v každodennom živote.

NIKEL
Nikel je napriek svojej relatívne vysokej cene (kvôli 
výskytu v malom množstve) jedným z najdôležitejších 
priemyselných kovov ľudstva, ktorý používajú 
predovšetkým ako legovacia prísada ocele, ale je aj 
dôležitým konštrukčným materiálom. 

Oblasti využitia: vďaka pozitívnym magnetickým vlastnostiam slúžia 
zliatiny niklu na výrobu mäkkých magnetov jednosmerných motorov, 
generátorov a katódových trubíc. Osobitnú oblasť predstavujú zliatiny 
Ni-Ti (nikel-titán), z ktorých sú vyrábané kovy s pamäťou. Potrubia z medi 
a niklu používajú aj v zariadeniach, pomocou ktorých sa z morskej vody 
vyrába pitná voda; po týchto zariadeniach bude v budúcnosti podľa 
očakávaní väčší dopyt.

LÍTIUM
Z lítia vyrábajú v najväčšej miere batérie, akumulátory. 
Dopyt po lítiu sa v posledných 10 rokoch vykazoval 
7,5%-ný ročný rast a možno očakávať ďalšie 
zvyšovanie, vzhľadom na to, že v prípade väčšiny 

notebookov a mobilných telefónov sa používanú lítiové akumulátory. 
Dopyt po lítiových akumulátoroch sa môže zvyšovať aj kvôli tomu, že sa 
postupne rozširujú autá na hybridný a elektronický pohon.

Prečo odporúčame Podielový fond 
komoditného trhu Metallicum?

-

Stálosť hodnoty vzácnych kovov v portfóliu sú charakteristicky 
vyššie, než hodnoty tradičných cenných papierov.
Vzácne kovy sú považované v neistých časoch ako jedna z 
najbezpečnejších tried prostriedkov.
Vplyv oslabenia dolára - napumpovaním likvidity do 
kapitálových trhov k naštartovaniu motora vyspelých ekonomík 
- prináša so sebou vážny rozmach na trhu komodít.
Dynamicky rastie hlad po surovinách v prípade ekonomík 
rozvojových krajín – na čele s krajinami BRIC –, čo zvyšuje aj 
dopyt po kovoch a teda aj ich ceny.
Kým sa surovinové rezervy jednotlivých vzácnych kovov 
neustále znižujú, dopyt po nich nepretržite rastie. Iné kovy sú 
nevyhnutnými základnými materiálmi moderných technických 
výrobkov a elektrotechniky, teda v budúcnosti možno 
predpovedať značný rast dopytu po nich.

Uvedené výnosy sú hodnotami vyjadrenými na ročnej úrovni, po odrátaní poplatku za správu podielového fondu, ale pred odrátaním vynárajúcich sa 
poistných nákladov.
Všetky typy a mieru nákladov spojených s úsporami, ktoré sú uložené v podielovom fonde, podrobnú investičnú politiku a možné zloženie fondu obsahujú Osobitné 
podmienky Eurového životného poistenia SIGNUM uzavretého k podielovej jednotke a príloha Osobitných podmienok. 
Výkon podielového fondu a investičných prostriedkov fondu v minulosti neznamená garanciu do budúcnosti. Budúce výnosy 
vopred nie sú známe, preto na tieto výnosy Poisťovňa neposkytuje záruku.
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