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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:

7 567 558,83 EUR Začiatok vydávania podielových listov:

Aktuálna hodnota podielu:

1.11.2007

0,040067 EUR / 1,0829 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
0,03 %

6M
0,47 %

1 rok
0,32 %

3 roky
-0,38 %

riziko
nízke

stredné

vysoké

Komentár:

Najväčšie dlhopisové investície
Dlhopis

Podiel

Czech Gov Float 10/27/2016

12,26 %

Czech Govt Float 07/23/2017

10,99 %

Czech Govt 4 04/11/17

8,72 %

CETELEM Float 06/27/2016

4,90 %

SMVAK 2 ⅝ 07/17/22

4,60 %

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

Úvod roka 2016 sa začal v znamení obnovených obáv o kondíciu čínskej
ekonomiky. Oslabujúci jüan, zmena regulácie akciového trhu, nepriaznivé
dáta čínskeho indexu nákupných manažérov, to všetko spôsobilo výpredaj
akcií po celom svete. Čínska centrálna banka prišla s prehlásením, že naďalej
bude liberalizovať úrokové sadzby. Centrálna banka sa snaží
pretransformovať jϋan na medzinárodnú menu, a tým ho urobiť viac
stabilnejším.
Šéf ECB sa v januári vyjadril, že výhľad inflácie na tento rok sa rapídne
zhoršil a situácia je iná, ako bola v decembri. Na marcovom zasadnutí bude
centrálna banka revidovať svoj menový postoj, a mohli by sme byť svedkami
ďalšieho uvoľnenia menovej politiky v eurozóne.
Čo sa týka dát z USA, ekonomika v poslednom štvrťroku narástla o 0,7 %.
Čakal sa o 0,8 % rast po dvojpercentnej expanzii v treťom kvartáli.
Spomalenie sa rastu hrubého domáceho produktu v poslednom kvartáli
zapríčinili hlavne slabšia investičná aktivita a pokles zásob, avšak vzrástla aj
osobná spotreba. Na trhy pôsobia vplyvy veľkej volatility cien ropy. Svetové
ceny ropy zakončili mesiac január nad úrovňou 30 dolárov za barel, odlepili
sa teda od miním z polovice januára a pridali viac ako 20 %. Od začiatku roka
však ropa Brent napriek tomu stráca viac ako 4,5 % a ropa WTI odpísala viac
ako desať percent.

