September 2016

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:

8 301 408,51 EUR Začiatok vydávania podielových listov:

Aktuálna hodnota podielu:

1.11.2007

0,040284 EUR/ 1,0885 CZK Minimálna výška vstupnej investície:

3 000 CZK

Odporúčaný investičný horizont:

2 roky Minimálna výška nasledujúcej investície:

500 CZK

Bankové spojenie (CZK):

ČSOB IBAN: SK12 7500 1719 3401 5505 8573

SWIFT: CEKOSKBX

Výnos a riziko:

Výkonnosť fondu v CZK

výnos
Český konz.

1M
0,04 %

6M
0,49 %

1 rok
0,75%

3 roky
0,47%

riziko
nízke

stredné

vysoké

Najväčšie dlhopisové investície
Dlhopis

Podiel

Czech Gov Float 10/27/2016

11,17%

Czech Govt Float 07/23/2017

9,98%

CZGB 1 06/26/26

8,16 %

Czech Govt 4 04/11/17

7,91 %

SMVAK 2 ⅝ 07/17/22

4,21 %

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

Komentár:
Vývoj na akciových trhoch v mesiaci september diktovali hlavne centrálne banky, a to hlavne
Fed a Japonská centrálna banka. Zoskupenie okolo guvernérky Fedu Janet Yellenovej podľa
očakávania sadzby nezvýšil. Navyše došlo k uvoľneniu dlhodobého náhľadu nastavenia
úrokových sadzieb v USA. Hlavná úroková sadzba zostáva v pásme 0,25-0,5 %. Ekonomická
aktivita v USA naďalej oživuje a rast počtu pracovných miest v hospodárstve bol viac ako
solídny, uvádza report zo zasadnutia. Centrálna banka súčasne predstavila novú prognózu
vývoja americkej ekonomiky. FED tento rok očakáva rast HDP o 1,8 %, rast inflácie na úrovni
1,3 %. V prospech rastu úrokov sa vyjadrili na zasadnutí až traja členovia výboru, najviac od
decembra 2014. Naopak japonská centrálna banka prišla s prekvapením v opatreniach
menovej politiky, a to s cieľovaním výnosovej krivky. To znamená, že bude umelo udržiavať
cenové úrovne štátnych dlhopisov. Cieľom bude držať výnosy hlavne 10-ročných vládnych
dlhopisov v blízkosti nuly. Na trhoch zarezonovala aj dohoda kartelu OPEC na znížení
produkcie ropy. Nový ťažobný limit pre kartel OPEC bol stanovený na úrovni 32,5 miliónov
barelov denne a bude platiť od novembra. Prvá z troch televíznych debát medzi kandidátmi na
amerického prezidenta medzi Donaldom Trumpom a Hillary Clintonovou bola víťazná pre
Hilary CIintonovú podľa prieskumov televízie CNN. Za celý mesiac sa vyvíja indexy zmiešane.
Dow klesol o 0,5 % a S&P 500 sa znížil o 0,12%,CAC 40 stratil -0,21 %, nemecký index DAX
klesol o -1,38 %.

