Júl 2018
Zameranie fondu:

Global
Index
o.p.f.

Podielový fond je určený pre skúsenejších, dynamických investorov, očakávajúcich vyššie zhodnotenie a zároveň
akceptujúcich zvýšenú krátkodobú volatilitu, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne
piatich rokov.
Fond investuje finančné prostriedky do akciových investícií prostredníctvom indexových fondov obchodovaných na
burze (tzv. ETF) pokrývajúc hlavné akciové indexy vyspelých trhov po celom svete. Iba malú časť majetku fondu tvoria
prostriedky na účtoch a vkladoch v bankách.

Základné informácie
Čistá hodnota aktív:

104 771 418,45 EUR Začiatok vydávania PL:

Aktuálna hodnota podielu:
Odporúčaný investičný horizont:

20 EUR
SK08 7500 0000 0001
5505 8573

ČSOB, a.s. Číslo bankového účtu (EUR):

Výnos a riziko:

Výkonnosť fondu v EUR

výnos
Global Index

nízke

rozhýbte svoje peniaze

20 EUR

5 rokov Minimálna výška nasledujúcej investície:

Bankové spojenie:

stredné

vysoké

ETF

Podiel

DB X-Trackers MSCI USA

19,63%

Lyxor ETF MSCI USA
db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX
ETF

19,62%

Ishares S&P 500 Index Fund
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS
ETF

12,14%

16,78%

4,23%

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.
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riziko

Komentár:

Najväčšie investície

IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
Bezplatná infolinka: 0800 601 601
www.iad.sk

\
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0,034405 EUR Minimálna výška vstupnej investície:

Počas mesiaca júl neopantalo trhy nielen extrémne teplé počasie ale aj
netradične dosť volatilné obdobie spôsobené zasadnutiami centrálnych bánk ( od
FEDu cez ECB), výsledkovou sezónou v Spojených štátoch amerických a takisto aj
vyhláseniami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Európska centrálna banka
rozhodla o ponechaní úrokových mier bezo zmien. Základná sadzba zostáva na 0 %
a depozitná sadzba na úrovni -0,4%. ECB pripomenula svoj záväzok skončiť QE
(kvantitatívne uvoľňovanie) do konca tohto roka a držať sadzby na súčasných
úrovniach najmenej do leta 2019. Oživenie rastu v Eurozóne v druhom kvartáli
pomaly ochabuje z úrovní z predchádzajúceho kvartálu. Deeskaláciu napätia medzi
US-EU sa snažil zmierniť prezident EU Jean-Claude Juncker návštevou
Washingtonu. Spoločne odsúhlasili plány a spoluprácu vedúcu k nulovým tarifám a
bariéram medzi dvoma ekonomikami. Z makroekonomických dát potešil výrazný rast
americkej ekonomiky v druhom kvartáli o 4,10% annualizovane, kým ekonomika
eurozóny dosiahla rast za druhý kvartál o 0,3%. Zisky amerických spoločností v
druhom reportovanom kvartáli boli veľmi silné. Takmer 90% spoločností prekonalo
očakávania trhu svojimi výsledkami. Americké akcie merané indexom S&P 500
rástli za mesiac júl takmer 4%, z vyspelých regiónov najviac darilo európskemu s
nárastom cez 4%. Euro voči americkému doláru v medzimesačnom porovnaní
posilnilo len mierne o 0,06% . Negatívne pôsobí napätie z rizika týkajúceho sa
obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi a Čínou hlavne na trhy rozvíjajúcich sa
štátov, tzv. emerging markets.

