
 

 
 

 

 

 
 

   

EURO bond, o.p.f.                                                                            Marec  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 9 030 774,11EUR Začiatok vydávania PL:   12. 1. 2001 

Aktuálna hodnota podielu 0,04200900EUR 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 155059293/7500 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                     nízke          stredné       vysoké 

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

EURO 
bond 

-0,28% -0,08% 1,53% 0,26% 
 
 

 

 

 

        

                

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

iShares Euro Corporate Bond Large Cap 12,52% 

Pro Partners Holding III 7,66% 

Slovakia Govt 4 04/27/2020 6,50% 

ISHARES EURO HY CORP BND 5,31% 

Slovak Govt 5.3 05/12/2019 5,15% 

Penta 43 4,47% 
 

Komentár: V mesiaci marec zatvorili akciové indexy zmiešane. V Amerike index Dow 
stratil na hodnote 0.7% v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, index S&P500 
skončil jemne v červených číslach. Pokles za celý mesiac sme zaznamenali naposledy 
v mesiaci október minulého roka, ak hodnotíme mesačnú výkonnosť. Oveľa lepšie 
performovali akciové indexy v Európe, kde si pripísali zisky index DAX ako aj 
francúzsky index CAC 40. V Amerike skončila de facto výsledková sezóna tento 
mesiac. Zisk nad odhady reportovalo 68 % spoločností, a tržby nad odhady reportovalo 
52 % podnikov. Pozitívne prekvapiť sa darilo hlavne spoločnostiam z technologického 
sektora. Americká centrálna banka zvýšila podľa očakávaní trhu úrokovú sadzbu o 25 
bázických bodov na úroveň na 0,75-1,00 %.  Fed uviedol, že ďalšie zvyšovanie bude 
postupné. Menový výbor predpokladá, že úrokové sadzby sa budú nachádzať v 
nasledujúcich rokoch pod úrovňami, na ktorých sa nachádzali v dobe pred príchodom 
súčasnej uvoľnenej menovej politiky. Taktiež sa vyjadril, že proces rozpúšťania bilancie 
Fedu bude postupný a predvídateľný. V Európe rezonovalo politické riziko, kde trhy 
očakávali výsledky volieb v Holandsku.  Voľby vyhrala strana súčasného premiéra 
Marka Rutteho  Ľudová strana pre slobodu a demokraciu (VVD). Výsledky volieb tak 
znížili obavy investorov o budúcnosť a celistvosť Európskej únie, avšak v mesiaci apríl 
nás čakajú veľmi sledované francúzske voľby, ktoré predstavujú vysoké geopolitické 
riziko pre Európu. 
 
 
 

  

  

 

 

 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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