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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:

99 026 687,85 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

stredné

vysoké

ETF

Podiel

Lyxor ETF MSCI USA

19,53%

DB X-Trackers MSCI USA
db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX
ETF

19,32%

Ishares S&P 500 Index Fund

13,41%

ISHARES MSCI WORLD ETF

4,20%

17,42%

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
Bezplatná infolinka: 0800 601 601
www.iad.sk
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3 roky
2,04%

riziko

Mesiac november sa niesol v znamení vysokej volatility, ktorá zo
sebou priniesla vysoké jednorazové výkyvy na všetkých hlavných akciových
indexoch a presúvanie kapitálu do bezpečnejších aktív ako sú štátne
dlhopisy a hotovosť. Kým ešte nedávno bola obľúbená stratégia hedgových
fondov spojená so stávkou na pretrvávajúcu nízku volatilitu na trhu tak
dianie posledných mesiacov nás všetkých presvedčilo o tom ako rýchlo sa
nálady na trhu môžu meniť. V novembri boli hlavné udalosti prinášajúce
nervozitu dlhodobo pretrvávajúce témy ako obchodná vojna, Brexit,
spomalenie rastu Eurozóny alebo zvyšovanie úrokových sadzieb v USA.
Negatívum je že spomenuté témy budú ešte nejaký čas pretrvávať a tak sa
dá očakávať pokračovanie súčasnej nálady aj v mesiaci December. Keď do
toho započítame ešte blížiaci sa koniec ekonomického cyklu, tak jediný
spôsob ochrany pred trhovými výkyvmi je diverzifikované portfólio
s defenzívnou stratégiou. Pre dlhodobého investora je kritické práve
v časoch ako sú tieto držať sa svojho investičného horizontu a odhliadať od
každodenných výkyvov s tým, že práve v časoch najhlbších poklesov
vznikajú najlepšie možnosti zhodnotenia svojho kapitálu.
.
Komentár:

Najväčšie investície

rozhýbte svoje peniaze

20 EUR

5 rokov Minimálna výška nasledujúcej investície:

Bankové spojenie:

\

12.2.2001

0,033472 EUR Minimálna výška vstupnej investície:

