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ČESKÝ

Zameranie fondu:

KONZERVATIVNÍ
o.p.f.

Fond je vhodný pre konzervatívnych investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné
prostriedky v českej korune v horizonte jedného až dvoch rokov. Fond predstavuje vhodnú alternatívu k
bežným účtom a dlhodobým termínovaným vkladom v českej korune. Fond investuje finančné
prostriedky do nástrojov dlhopisového trhu (najmä štátnych dlhopisov Českej republike) a to v českej
korune, alebo v iných menách, zabezpečených proti menovému riziku voči českej korune.

Základné informácie
Čistá hodnota aktív:

8 997 994,46 EUR Začiatok vydávania podielových listov:

Aktuálna hodnota podielu:

0,042156 EUR/1,0942 CZK Minimálna výška vstupnej investície:

1.11.2007
600 CZK (20EUR)

Odporúčaný investičný horizont:

2 roky Minimálna výška nasledujúcej investície:

600 CZK(20EUR)

Bankové spojenie (CZK):

ČSOB IBAN: SK12 7500 1719 3401 5505 8573

SWIFT: CEKOSKBX

Výnos a riziko:

Výkonnosť fondu v CZK
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Komentár Mesiac november sa niesol v znamení vysokej volatility, ktorá zo

Najväčšie dlhopisové investície
Dlhopis

Podiel

ZFP Realitní fond

7,88%

MACEDO 4 7/8 12/01/20

4,98%

TURKEY 5 ⅛ 05/18/20

4,16%

SMVAK 2 5/8 07/17/22

3,95%

CESZBR Float 01/27/22

3,94%

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.

.

IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
Bezplatná infolinka: 0800 601 601
www.iad.sk

sebou priniesla vysoké jednorazové výkyvy na všetkých hlavných akciových
indexoch a presúvanie kapitálu do bezpečnejších aktív ako sú štátne
dlhopisy a hotovosť. Kým ešte nedávno bola obľúbená stratégia hedgových
fondov spojená so stávkou na pretrvávajúcu nízku volatilitu na trhu tak
dianie posledných mesiacov nás všetkých presvedčilo o tom ako rýchlo sa
nálady na trhu môžu meniť. V novembri boli hlavné udalosti prinášajúce
nervozitu dlhodobo pretrvávajúce témy ako obchodná vojna, Brexit,
spomalenie rastu Eurozóny alebo zvyšovanie úrokových sadzieb v USA.
Negatívum je že spomenuté témy budú ešte nejaký čas pretrvávať a tak sa
dá očakávať pokračovanie súčasnej nálady aj v mesiaci December. Keď do
toho započítame ešte blížiaci sa koniec ekonomického cyklu, tak jediný
spôsob ochrany pred trhovými výkyvmi je diverzifikované portfólio
s defenzívnou stratégiou. Pre dlhodobého investora je kritické práve
v časoch ako sú tieto držať sa svojho investičného horizontu a odhliadať od
každodenných výkyvov s tým, že práve v časoch najhlbších poklesov
vznikajú najlepšie možnosti zhodnotenia svojho kapitálu.

