
 

 
 

 

 

 
 

   

EURO bond, o.p.f.                                                                            Máj 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 9 260 518,25 EUR Začiatok vydávania PL:   12. 1. 2001 

Aktuálna hodnota podielu 0,0420850 EUR 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 

-0,04% 0,89% 1,40% -0,12% 
 
 

 

 

 

                        

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

iShares Euro Corporate Bond Large Cap 12,31% 

Pro Partners Holding III 7,21% 

Slovakia Govt 4 04/27/2020 6,13% 

ISHARES EURO HY CORP BND 5,26% 

Slovak Govt 5.3 05/12/2019 4,79% 

Penta 43 4,38% 
 

Komentár: Aj v mesiaci máj dosahovali americké indexy na nové maximá. Taktiež táto 
nálada sa preliala aj do Európy, kde sme zaznamenali kladné prírastky hodnôt 
európskych indexov. Na trhu panuje veľmi pokojná atmosféra, keď  sa index strachu 
VIX  pohybuje na minimách. V Amerike doznievala výsledková sezóna za prvý kvartál, 
ktorá dopadla solídne. Taktiež čísla zverejnené v Európe vyznievali priaznivo pre 
reportujúce spoločnosti. Americký trh práce v máji pokračoval v priaznivom trende. V 
apríli bolo v USA vytvorených 211 nových pracovných miest a miera nezamestnanosti 
klesla k 4,4 %. V priemere bolo vytvorených za tento rok 185 tisíc miest mesačne, čo 
odpovedá trendu minulého roka. Zápis z posledného zasadnutia FOMC vyznieval skôr 
jastrabím dojmom. Americká centrálna banka v zápise naznačila ďalší hike v júni, za 
predpokladu súčasných ekonomických podmienok. Zasadnutie OPECu podľa 
očakávania prinieslo predĺženie dohody o obmedzení produkcie ropy do marca 2018. 
Investori boli v očakávaní, že dohoda prinesie predĺženie o dlhšiu dobu a tak ceny ropy 
výrazne klesli. Zasadala Euroskupina a oproti očakávaniam neodobrila ďalšie peniaze 
pre Grécko. Účastníci rokovania posunuli termín finálnej dohody do júna. V Taliansku 
sa stretli zástupcovia skupiny G7 - najvyspelejších ekonomík sveta.  
 
 
 

  

  

 

 

 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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