Február 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:

8 768 199,82 EUR Začiatok vydávania podielových listov:

Aktuálna hodnota podielu:

1.11.2007

0,04020EUR/ 1,0862CZK 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
-0,09 %

6M
-0,17 %

1 rok
0,24%

3 roky
0,47%

riziko
nízke

stredné

vysoké

Najväčšie dlhopisové investície
Dlhopis

Podiel

CZGB 1 06/26/26

11,90%

CZGB 2.4 09/17/25

4,93%

MACEDO 4 ⅞ 12/01/20

4,89%

TURKEY 5 ⅛ 05/18/20

4,63%

SKDATR 3 06/26/20

3,96%

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:
Indexy v Spojených štátoch prekonávajú svoje maximá aj keď už len pri slabých objemoch. V
Európe sa takisto vezieme na pozitívnej vlne. Na finančných trhoch rezonujú slová a činy
nového prezidenta Donalda Trumpa. Americký prezident tento mesiac vystúpil pred
Kongresom, avšak investori sa nedočkali konkrétnejších obrysov jeho plánu daňovej reformy
alebo podrobnejšieho plánu fiškálnych stimulov, na ktoré tak čakajú. Vystúpili na verejnosti aj
členovia Fedu a tí naznačujú už na marec možnosť ďalšieho zvýšenia základnej úrokovej
sadzby. Momentálna je táto pravdepodobnosť započítaná na úrovni zhruba 90%. Prebieha
výsledková sezóna v Spojených štátoch aj v Európe. Spoločnosti v USA reportujú čísla, ktoré
sú o niečo lepšie ako trh očakával. Trh sleduje aj činnosť ECB a slová guvernéra Draghiho. Nie
je však pravdepodobné, že by sa mala meniť politika ECB na najbližšom zasadnutí v marci.
Tvrdé dáta aj predstihované indikátory sú síce dobré, celková inflácia rastie k požadovaným
cieľom, avšak na druhej strane je tu jadrová inflácia, ktorá je stále hlboko pod želanými
úrovňami a taktiež visia nad Európou politické riziká súvisiace s nadchádzajúcimi voľbami.
Tieto udalosti takisto ovplyvňujú aj kurz eura, ktoré sa momentálne obchoduje v rozpätí 1,051,08.

