December 2017

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:

9 182 272,52EUR Začiatok vydávania podielových listov:

Aktuálna hodnota podielu:

0,0422030EUR/1,0777CZK 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

výnos
Český konz.

1M
0,23%

6M
-0,62 %

1 rok
-0,93%

3 roky
-0,15%

riziko
nízke

stredné

vysoké

Najväčšie dlhopisové investície
Dlhopis

Podiel

ZFP Realitní fond

7,37%

MACEDO 4 7/8 12/01/20

4,80%

TURKEY 5 ⅛ 05/18/20

4,37%

Dluhopis PENTA 45

3,90%

Waltrovka Rezidence CZK 01

3,87%

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
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Komentár: December nepriniesol nič neočakávané. Obchodovanie bolo pokojné, s
blížiacimi sa sviatkami klesli objemy. Americké indexy zakončili mesiac miernym
poklesom, za celý rok však zaznamenali výrazný úspech. Rástli hlavne akcie
technologických firiem. Indexy v Amerike performovali hlavne vďaka silnému
ekonomickému rastu, dobrým firemným výsledkom a stále nízkym úrokovým
sadzbám. Zasadnutie v decembri mal Fed, ECB a aj BOE. Kým ECB a BOE (Bank
of England) neprišli s ničím zásadným, Fed podľa očakávaní zvýšil úrokovú sadzbu
o 0,25% z pásma 1,00-1,25 % na 1,25-1,5 %. Výhľad rastu úrokov v budúcom roku
nechal bezo zmeny, aj keď očakáva zrýchlenie ekonomického rastu. Naďalej tak
Fed predpokladá zvýšenie úrokov trikrát po 0,25% v roku 2018 a aj v roku 2019. Na
svojej poslednej tlačovej konferencii Janet Yellenová okrem iného uviedla, že zmeny
v americkom daňovom systéme budú mať na americkú ekonomiku určite pozitívny
vplyv. Vo februári ju na čele Fedu vystrieda Jerome Powell. Ak sa pozrieme na
dolár, ten zaznamenal najhorší pokles od 2003, voči košu popredných mien oslabil
zhruba o 10%. Veľmi úspešný rok si zapísali aj európske akcie, paneuropský
benchmark STOXX Europe 600 sa zvýšil o 7,7 %. Burzy v Európe ťažili z dobrých
korporátnych výsledkov, priaznivých dát z ekonomiky a relatívne pokojnej politickej
situácie. Darilo sa indexom v Nemecku, Taliansku, zaostával index FTSE v
Londýne, keďže akcie podkopáva neistota ohľadne Brexitu.

