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EURO bond, o.p.f.                                                                            Október  2017 
 
 
Zameranie fondu: 
 

Fond investuje finančné prostriedky do nástrojov peňažného a dlhopisového trhu, ktoré sú vydané významnými domácimi a zahraničnými 
subjektmi a to výhradne v EUR. Podiel dlhopisov predstavuje minimálne 80 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Durácia portfólia fondu je 
určená investičným horizontom podielového fondu. Peňažné prostriedky zhromaždené v podielovom fonde investuje správcovská spoločnosť v 
súlade so zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

      
Základné informácie  
Čistá hodnota aktív  9 730 982,74EUR Začiatok vydávania PL:   12. 1. 2001 

Aktuálna hodnota podielu 0,0425330EUR Minimálna výška vstupnej investície: 20,00 EUR  

Počiatočná hodnota PL:  0,033194 EUR Minimálna výška nasledujúcej investície: 20,00 EUR  

Bankové spojenie ČSOB, a.s. Číslo bankového účtu 
SK65 7500 0000 0001 

5505 9293 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                     nízke          stredné       vysoké 

     Výkonnosť fondu v EUR: 
  1 M 6 M 1 rok 3 roky  

EURO 
bond 

0,59% 1,02% 1,33% 0,22% 
 
 

 

 

 

             

                

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

iShares Euro Corporate Bond Large Cap 18,92% 

SPDR Barclays Euro High Yield Bond 
UCITS ETF 11,31% 

ISHARES EURO HY CORP BND 8,09% 

Penta 43 4,15% 

MACEDO 3.975 07/24/21 3,87% 

  
 

Komentár: Aj v mesiaci október vidieť na akciových trhoch pozitívnu náladu. 
Celosvetovo synchronizované zotavenie sa ťahá od Ameriky cez Európu a takisto aj na 
emerging trhoch. Globálny PMI index zaznamenal hodnotu  53.2, rast EPS na 
globálnej úrovni  sa zvýšil o 13,8% y/y. Silné dáta stále prichádzajú zo Spojených 
štátov amerických.  Nezamestnanosť padá ďalej, dostali sme sa na úroveň 4,2% - 
úroveň naposledy zaznamenaná v februári 2001. Septembrové NFP údaje boli 
skreslené hurikánmi Irma a Harvey, ktoré sa prehnali východnou časťou Spojených 
štátov, ale aj tak úbytok 33 tisíc pracovných miest prekvapil. Výsledková sezóna 
odštartovala, a na konci mesiaca keď bolo odreportovaných 2/3 výsledkov spoločností , 
rast EPS predstavoval úroveň okolo 7%. V Európe popri dobrých dátach z ekonomiky 
rezonovalo Katalánske referendum o nezávislosti. Prvý odhad HDP eurozóny prišiel s 
údajom +0,6% q/q a nezamestnanosť klesla na 8- ročné minimum na hodnotu 8,9%. 
Veľkú monetárnu udalosť predstavovalo zasadnutie ECB, kde guvernér Mário Draghi 
predĺžil program QE o ďalších 9 mesiacov ale takisto predstavil zníženie programu  na 
hodnotu 30 miliárd mesačne od januára budúceho roku do septembra 2018. V 
prehlásení povedal guvernér Draghi, že úrokové sadzby zostanú na súčasných 
úrovniach dlhšiu dobu a to aj výrazne za  horizont kvantitatívneho uvoľňovania.  Toto 
oznámenie bolo s konsenzom aký očakával trh. ECB potvrdila, že v eurozóne sa 
prejavuje silný rast avšak inflácia stále nedosahuje požadovanú úroveň. Referendum v 
Katalánsku spôsobilo len dočasné oslabenie na španielskom akciovom indexe. Ropa 
Brent za celý mesiac vzrástla  cez 7%, euro voči doláru stratilo 1,5%. 
 

  

  

 

 

 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. V súlade so schváleným štatútom podielového 
fondu môže podiel cenných papierov vydanými štátmi a 
medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútu 
fondu prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. 

 
IAD Investments, správ. spol., a.s. 
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 
www.iad.sk 
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http://www.iad.sk/

