Júl 2017

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

19 943 134,42 EUR Začiatok vydávania PL:

5.11.2007

Aktuálna hodnota podielu

0,036983 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
0.05 %

6M
0,52 %

1 rok
3,80 %

3 roky
5,37 %

riziko
nízke

stredné

vysoké

Komentár:

Najväčšie investície
Investícia

Podiel

Prvý realitný fond, o.p.f.

16.52 %

ISHARES DAX UCITS ETF

7,20 %

Pro Diagnostic Group, a.s.
iShares EDGE MSCI Europe Minimum
Volatility UCITS ETF

5.52 %

Pro Partners Holding III.
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS
ETF

4.04 %

4.89 %

4.03 %

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

V USA zakončili akciové indexy siedmy mesiac v pozitívnom svetle,
keď prekonali svoje maximá. V júli index Dow vzrástol o 2,5 %, S&P
500 pridal 1,9 % a Nasdaq Composite vzrástol o 3,4 %. Svoje
absolútne maximum posunul index Dow na úroveň 21 929,80 bodu.
Index volatility VIX klesol o 0,29 % na 10,26 bodu a výnos 10ročných
vládnych dlhopisov USA sa zvýšil o necelý jeden bázický bod na 2,292
%. Indexy dostali podporu hlavne z energetického sektoru, keď sa ropa
dostala opäť cez úroveň 50 USD/barel. Pomohlo tomu aj vyhlásenie
Saudskej Arábie o možnom produkčnom obmedzení z jej strany. V
Spojených štátoch pokračuje v svižnom tempe výsledková sezóna za
Q2. Výsledky spoločností zatiaľ prekonávajú odhady na úrovni zisku zo
77% prípadov, na úrovni tržieb na 73%. Čistý zisk rastie o 9,6 %.
Americká centrálna banka nezmenila svoju rétoriku v porovnaní s
posledným mesiacom ohľadom budúceho vývoja menovej politiky.
Šéfka FEDu Janet Yallen oznámila zámer začiatku postupného
znižovania bilancie FEDu pravdepodobne od septembra / októbra.
Prezident ECB Mario Draghi naopak pripomenul, že inflácia v eurozóne
je aj naďalej slabá, čo bude zohrávať významnú úlohu pri rozhodovaní
o ukončovaní QE. No ani tieto vyjadrenia nepomohli zastaviť
posilňovanie EUR voči USD na úrovne nad 1,18.

