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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

17 250 861,32 EUR Začiatok vydávania PL:

5.11.2007

Aktuálna hodnota podielu

0,034943 EUR Minimálna výška vstupnej investície:

Počiatočná hodnota PL:

0,033194 EUR Minimálna výška nasledujúcej investície:

Bankové spojenie

20,00 EUR
20,00 EUR

ČSOB, a.s. Číslo bankového účtu

255131643/7500

Výkonnosť fondu v EUR:

Výnos a riziko:
výnos

GO

1M
1,47 %

6M
0,30 %

1 rok
-11,59 %

3 roky
4,48 %

riziko
nízke

stredné

vysoké

Komentár:

Najväčšie investície
ETF a podielové fondy

Podiel

ISHARES DAX UCITS ETF

11.01 %

LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 507
iShares Markit iBoxx Euro Corporate
Bond
iShares MSCI Europe Minimum Volatility
UCITS ETF

7.10 %

db X Trackers Dj Stoxx 600 Utilities Etf

4.86 %

Prvý realitný fond, o.p.f.

4.36 %

5.91%
5.19%

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

Začiatok marca začal pre akcie pozitívne, keď sme zaznamenali kladné
prírastky na akciových trhoch v Európe aj USA. Taktiež sa darilo
komoditám, hlavne rope a zlatu. Na trhoch prišlo k zmierneniu averzie k
riziku. Prispelo k tomu očakávanie, že ECB pri najbližšom zasadnutí opäť
upraví menovú politiku. ECB znížila úrokové sadzby a rozšírila program
skupovania aktív. Základnú úrokovou sadzbu ECB znížila na 0 % z 0,05 %,
depozitnú sadzbu na -0,4 % z -0,3 %. Zároveň centrálna banka eurozóny
navýšila objem programu QE zo 60 na 80 miliárd mesačne. V rámci
programu kvantitatívneho uvoľňovania bude ECB nakupovať tiež dlhopisy
nebankových
spoločností
s
ratingom
v
investičnom
pásme
denominovaných v eurách. Ďalším opatrením ECB bola druhá séria
strednodobých operácií TLTRO. O týždeň neskôr zasadal FED. Ako bolo
očakávané, Fed ponechal úrokové sadzby bezo zmien a taktiež uviedol, že
bude úroky posúvať pomalšie ako sa predpokladalo na konci minulého
roku. Fed očakáva v tomto roku len dve zvýšenia a v roku 2017 taktiež len
dve zvýšenia základného úroku. Nový odhad Fedu taktiež znížil dlhodobú
úroveň základnej sadzby na 3,30 % z 3,50%. Bolo oznámené, že pod touto
úrovňou by mal zostať základný úrok ešte dlhú dobu. Boli sme svedkami aj
revízie vývoja HDP a inflácie. Po zasadnutí sme videli okamžitú reakciu na
dolári, kde sme boli svedkami oslabovania doláru a posilnenie amerických
akcií a komodít. Cena ropy sa vyšplhala nad 40 USD za barel. Na forexe
bola zaznamená výrazná volatilita. Index volatility JP Morgan G7 krajín sa
dostal na mesačná maximá.

