Máj 2017
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:

92 626 822,21 EUR Začiatok vydávania PL:

Aktuálna hodnota podielu:
Odporúčaný investičný horizont:

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

Výnos a riziko:

20 EUR
155058573 / 7500

Výkonnosť fondu v EUR

výnos
Global Index

nízke

stredné

vysoké

ETF

Podiel

Lyxor ETF MSCI USA

18,86%

DB X-Trackers MSCI USA

12,40%

Ishares S&P 500 Index Fund

12,33%

DB X-TRACKERS MSCI WORLD

8,47%

Pro Diagnostic Group, a.s.

5,68%

SHS EURO STOCK 50 THEAM EASY

5,62%

Powershares QQQ Tr Ser. 1

4,46%

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

1M
-1,16%

6M
4,94%

1 rok
10,01%

3 roky
21,34%

riziko

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.
Komentár:

Najväčšie investície

rozhýbte svoje peniaze

20 EUR

5 rokov Minimálna výška nasledujúcej investície:

Bankové spojenie:

\

12.2.2001

0,0330450 EUR Minimálna výška vstupnej investície:

