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ČESKÝ 
KONZERVATIVNÍ   
o.p.f. 

                                                          Január 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:                           8 781 095,60  EUR Začiatok vydávania podielových listov:   1.11.2007 

Aktuálna hodnota podielu: 0,040235 EUR/ 1,0872 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: 
 

 
 
 

 
                                                  
                                         nízke          stredné       vysoké 

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

Český konz. -0,05 % 0,14 % 0,40% 0,51%  
 

 
 

 

 
 
  

Najväčšie dlhopisové investície 

Dlhopis Podiel 

CZGB 1 06/26/26 12,07% 

CZGB 2.4 09/17/25 4,98% 

MACEDO 4 ⅞ 12/01/20 4,86% 

TURKEY 5 ⅛ 05/18/20 4,53% 

SKDATR 3 06/26/20 3,94% 

 
 

Komentár: 
Máme za sebou január nového roka. Začiatok sa niesol v pokojnom móde, nič nenarušilo kľud 
po novoročných sviatkoch.  Na konci mesiaca sa však na finančných trhoch prekonávali 
rekordy. Index Dow sa po prvýkrát dostal na úroveň 20 000 bodov, širší S&P pokoril úroveň 2 
300 bodov. Trhy čakajú na prvé kroky nového prezidenta Donalda Trumpa. Teraz musí pretaviť 
svoje sľuby z kampane do reálnej ekonomiky. Odštartoval začiatok výsledkovej sezóny v 
Spojených štátoch a taktiež aj v Európe. Reportovali hlavne spoločnosti v oblasti financií a IT 
sektoru. Prezentované výsledky finančných ústavov môžeme označiť ako pozitívne, odhady 
trhu prekročili takmer všetky finančné ústavy. Doposiaľ reportované výsledky firiem prekonali 
očakávania trhu vo viac ako 70% prípadoch. V strede mesiaca zasadala aj ECB-Európska 
centrálna banka. Guvernér Draghi ponúkol svoj skôr holubičí výhľad na rast úrokov v eurozóne 
v krátkej budúcnosti. Taktiež súčasný inflačný vývoj európskych centrálnych bankárov 
nevzrušuje. Guvernér Draghi zdôraznil, že menová politika ECB zostane uvoľnená a bude aj 
naďalej pomáhať európskej politike. Banka potvrdila svoj záväzok pokračovať v QE najmenej 
do konca roka, a ak bude potreba tak až za toto obdobie. Draghi opäť vyzval členské štáty 
eurozóny k rýchlejšiemu zavádzaniu dôležitých štrukturálnych reforiem. Za celý mesiac skončili 
indexy v USA mierne v pluse, v Európe obchodovanie za celý mesiac skončilo zmiešane. 

 

 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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