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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:

8 359 457,86 EUR Začiatok vydávania podielových listov:

Aktuálna hodnota podielu:

1.11.2007

0,040055 EUR/ 1,0839 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
-0,15 %

6M
0,04 %

1 rok
0,16%

3 roky
-0,05%

riziko
nízke

stredné

vysoké

Najväčšie dlhopisové investície
Dlhopis

Podiel

CZGB 1 06/26/26

12,53%

Czech Govt Float 07/23/2017

9,9%

Czech Govt 4 04/11/17

7,85%

MACEDO 4 ⅞ 12/01/20

5,27%

CZGB 2.4 09/17/25

5,18%

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:
Akciové indexy v Spojených štátoch dosahovali v mesiaci november nové historické maximá.
Tento mesiac sa odohrali dve významné udalosti, a to zvolenie Donalda Trumpa do Bieleho
domu a zasadnutie Fedu. Americká centrálna banka tesne pred voľbami podľa očakávania
svoju politiku nemenila. Prekvapením, ktoré znamená, že do Bieleho domu zasadne kandidát
republikánov Donald Trump a stane sa 45. prezidentom Spojených štátov amerických, malo
zásadný dopad na akciové trhy po celom svete. Donald Trump síce dostal menej hlasov ako
Hillary Clintonová, americký politický systém mu však priznal víťazstvo, keďže získal viac
hlasov voliteľov. Výhra v štáte Wisconsin ho posunula do Bieleho domu. Celkovo získal 306
hlasov voliteľov, Clintonová 232 hlasov. Indexy v Spojených štátoch reflektujú nádej, že
Trumpov ekonomický program, ktorý zahŕňa znižovanie daní, zvyšovanie výdajov na
infraštruktúru podporí hospodársky rast USA. Zvolenie Trumpa do prezidentského úradu mala
za následok aj rast výnosov ako v USA tak aj v Európe a teda pokles cien dlhopisov. Sadzby
na dlhodobých dlhopisoch v USA sa dostali na najvyššie úrovne za posledný rok. Rast
výnosovej krivky v USA mal dopad aj na vývoj doláru, kde sme videli posun z úrovní
1,12EUR/USD až k úrovni 1,05EUR/USD. Voči košu 6 hlavných mien sveta sa dostal na 13ročné maximum. Silný dolár vytvára tlak, ktorý vidíme na emerging trhoch a ako aj na cenách
komodít. Zlato sa dostalo pod úroveň 1200USD/ trójsku uncu. Takmer skončila výsledková
sezóna za Atlantikom za tretí kvartál a vyznela mierne nad očakávania . Posledný deň v
mesiaci zasadali členovia OPECu a dohodli sa na znížení ťažby o 1,2 miliónov barelov denne.
Cena ropy sa v reakcii na dohodu vydala smerom hore a dostala sa na úroveň cez
50USD/barel. Za celý mesiac Dow pridal 5,41 %, S&P 500 vzrástol o 3,42 % a index Nasdaq
Composite sa zvýšil o 2,59 %. V Európe nemecký index DAX klesol o -0,52 %, regionálny
index STOXX Europe 600 vzrástol o +0,35 %.

