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Growth opportunities, o.p.f.
Zameranie fondu:

Fond patrí do kategórie podielový fond fondov. Podielový fond investuje predovšetkým do podielových listov iných štandardných podielových
fondov, cenných papierov európskych fondov a podielových listov otvorených špeciálnych podielových fondov, špeciálnych podielových
fondov nehnuteľností, alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania (Exchange Traded Fund).
Podkladovým aktívom finančných sú najmä akciové, v menšej miere dlhopisové a realitné triedy aktív. Podielový fond investuje aj do
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu.

Základné informácie
Čistá hodnota aktív

26 806 068,50 EUR Začiatok vydávania PL:

5.11.2007

Aktuálna hodnota podielu

0,037484 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.

SK45 7500 0000 0002 5513 1643

Výkonnosť fondu v EUR:

Výnos a riziko:
výnos

GO

1M
-0.72 %

6M
-1,36 %

1 rok
-0,39 %

3 roky
-3,97 %

riziko
nízke

stredné

vysoké

Komentár:

Najväčšie investície
Investícia

Podiel

DAX futures JUN 18

15,16 %

Prvý realitný fond, o.p.f.

9,88 %

ISHARES DAX UCITS ETF

8.99 %

Pro Partners Holding IV.

7.51 %

LYXOR ETF EURO STOXX 50
db x-trackers DBLCI - OY Balanced
UCITS ETF - 2C

5.21 %
3.27 %

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
www.iad.sk

Pozitívna nálada na trhoch ktorá panovala na prelome mesiacov apríl a máj sa
postupne vytratila pod ťarchou politických a geopolitických udalosti, ktoré do
značnej miery ovplyvňovali dianie počas celého mesiaca a podpísali sa najmä
na dianí v Európe.
Či už sa jedná o vypovedanie Iránskej dohody zo strany USA a následne
nezhody medzi USA a Európskou Úniou ohľadom jej riešenia, napätá politická
situácia v Talianku a možné úvahy o vystúpení Talianska z Eurozóny alebo
nejasnosti ohľadom navrhovaných kvót na európsky hliník a oceľ zo strany USA,
všetky udalosti priniesli nervozitu na akciových trhoch ako aj trhoch s dlhopismi.
Súčasná situácia v Taliansku komplikuje rozhodovanie ECB o ukončení
monetárneho stimulu. Na jednej strane inflácia v Eurozóne za máj vzrástla na
1,9% čo sa blíži k hranici inflačného cieľa stanoveného ECB a nezamestnanosť
klesla na 8,5% čo predstavuje štvorročné minimum . Na druhej strane sa
politická nervozita v Taliansku prenáša do periférnych krajín Európy ako
Španielsko a Portugalsko, čo zvyšuje tlak na výnosy na štátnych dlhopisoch a
následne škrtí potenciál budúceho rastu.
Európske akciové indexy v máji zaznamenali prevažne poklesy, Euro Stoxx 50
stratil takmer 3%, zatiaľ čo americký index 500 najväčších amerických firiem
SP&500 pripísal 4,6%.
Pod tlak sa v máji dostalo aj EURO, predovšetkým ako dôsledok popísaných
problémov. Celkovo spoločná európska mena klesla z úrovne 1,25 USD/EUR
dosiahnutej vo februári na úroveň 1,16 USD/EUR s očakávaním pokračujúceho
tlaku aspoň v najbližších týždňoch.

