Máj 2017

CE Bond, o.p.f.
Zameranie fondu:

Fond je vhodný pre stredne konzervatívnych investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v horizonte minimálne troch
rokov a profitovať z potenciálu rýchlo sa rozvíjajúcich krajín predovšetkým strednej Európy a v menšej miere krajín južnej a juhovýchodnej
Európy.

Základné informácie
Čistá hodnota aktív

9 676 939,11 EUR Začiatok vydávania PL:

30. 3. 2004

Aktuálna hodnota podielu

0,036592 EUR Minimálna výška vstupnej investície:

20,00 EUR

Počiatočná hodnota PL:

0,033194 EUR Minimálna výška nasledujúcej investície:

20,00 EUR

Bankové spojenie

ČSOB, a.s.

SK14 7500 0000 0002 5502 4143

Výkonnosť fondu v EUR:

Výnos a riziko:
výnos

CE Bond

1M
0,80 %

6M
2,18 %

1 rok
3,39 %

3 roky
3,00 %

riziko

nízke

stredné

vysoké

Štruktúra portfólia podľa meny:

Komentár:

Najväčšie investície
Investícia:

Podiel

Dlhopis Pro Partners Holding III

7.67 %

ROMGB 5.85 04/26/23

6.47 %

ROMGB 5.95 06/11/21

6.01 %

ROMGB 5 ¾ 04/29/20

5.05 %

MACEDO 3.975 07/24/21

4.41 %

Poland Govt 5,5 10/25/2019

4.14 %

Upozornenie: Tento materiál má propagačný charakter. Hodnota
investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je
zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. So štatútom,
predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov
fondu v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle
spoločnosti IAD Investments, správ. spol, .a.s., na predajných
miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so
schváleným štatútom podielového fondu môže podiel cenných
papierov vydanými štátmi a medzinárodnými organizáciami
uvedenými v prílohe štatútu fondu prekročiť 35% hodnoty majetku
vo fonde.

IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava

Aj v mesiaci máj dosahovali americké indexy nové maximá. Táto nálada
sa preliala aj do Európy, kde sme zaznamenali kladné prírastky hodnôt
európskych indexov. Na trhu panuje veľmi pokojná atmosféra, keď sa
index strachu VIX pohybuje na minimách. V Amerike doznievala
výsledková sezóna za prvý kvartál, ktorá dopadla solídne. Čísla
zverejnené v Európe vyznievali priaznivo pre reportujúce spoločnosti.
Americký trh práce v máji pokračoval v priaznivom trende. V apríli bolo
v USA vytvorených 211 nových pracovných miest a miera
nezamestnanosti klesla k 4,4 %. V priemere bolo vytvorených za tento
rok 185 tisíc miest mesačne, čo zodpovedá trendu z minulého roka.
Zápis z posledného zasadnutia FEDu vyznieval skôr jastrabím dojmom.
Americká centrálna banka naznačila ďalší nárast úrokov v júni, ak sa
nezmenia súčasné priaznivé ekonomické podmienky. Zasadnutie
OPECu podľa očakávania prinieslo predĺženie dohody o obmedzení
produkcie ropy do marca 2018. Na trhu panoval konsenzus, že dohoda
prinesie predĺženie o dlhšiu dobu a tak ceny ropy výrazne klesli. V máji
zasadala aj tzv. euroskopina (ministri financií eurozóny) a navzdory
očakávaniam neodobrila ďalšie peniaze pre Grécko. Účastníci
rokovania posunuli termín finálnej dohody do júna.

