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ČESKÝ 
KONZERVATIVNÍ   
o.p.f. 

                                                         August 2017 
Zameranie fondu: 
 

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: 9 366 418,47 EUR Začiatok vydávania podielových listov:   1.11.2007 

Aktuálna hodnota podielu: 0,041679 EUR1,0879CZK   Minimálna výška vstupnej investície: 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: 
 

 
 
 

 
                                                  
                                         nízke          stredné       vysoké 

 
            Výkonnosť fondu v CZK 
  1 M 6 M 1 rok 3 roky 

Český konz. 0,19% 0,15 % -0,02% 0,60%  
 

 
 

  
 
  

Najväčšie dlhopisové investície 

Dlhopis Podiel 

CZGB 1 06/26/26 11,36% 

CZGB 2.4 09/17/25 4,78% 

MACEDO 4 7/8 12/01/20 4,78% 

TURKEY 5 ⅛ 05/18/20 4,24% 

ZFP Realitní fond 4,12% 

 
 

Komentár Tradične pokojnejšie letné obdobie bolo prerušené vzrastom politicky 
vedeného risku a to hlavne zvýšeným napätím medzi Severnou Kóreou a Spojenými 
štátmi a takisto aj teroristickými útokmi v Španielsku. Tieto udalosti mali za následok 
rast volatility na trhu a vyrušili pokoj investorov. Makro dáta, ktoré však prichádzajú 
sú pozitívne, lepšie ako očakávaný rast sme zaznamenali globálne. Od Európy cez 
Spojeného kráľovstvo až po Japonsko oživenie zostáva solídne. Rozvinuté trhy 
zaznamenali rast indexov okolo 0,2% za celý mesiac august, emerging trhy avšak 
zaznamenali rast až cez 2% a to vďaka slabšiemu doláru a pozitívnym 
fundamentom v Číne. V Európe sa zlepšuje ekonomické prostredie, bolo 
reportované HDP za druhý kvartál v eurozóne na úrovni 2.2%, čo predstavuje 
najvyššiu úroveň od 2011. Takisto silné PMI aj spotrebiteľská dôvera atakuje 
maximá a to ťahá euro k úrovniam 1.20EUR/USD. Inflácia v Európe akcelerovala na 
úroveň 1.5%, avšak stále zostáva pod cieľovou úrovňou 2% stanovenou ECB. Tento 
scenár súhlasil so zverejnenými ECB minútami, kde sa Rada guvernérov ECB 
vyjadrila, že je spokojná s rastom a trhom práce avšak znepokojená že sa zotavenie 
ekonomiky  neprenáša do vyšších cien. Začalo sa aj tretia časť rokovaní o Brexite 
medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou. Za celý august vzrástol index Dow 
o 0,27 %, S&P 500 o 0,05 % a Nasdaq Composite posilnil o 1,27 %. Cena ropy 
Brent sa pohybuje cez úroveň 50USD/barel. 

 

 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 
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