KD RUSSIA, o.p.f.

Október 2020

Investičná stratégia fondu
Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do akcií spoločností so sídlom v
Európe, v rozvíjajúcich sa regiónoch Európy, v Ruskej federácii, v štátoch bývalého Sovietskeho Zväzu a v Turecku,
obchodovaných na európskych, ruských a amerických burzách, bez regionálneho alebo odvetvového
obmedzenia, do prevoditeľných dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu emitentov so sídlom v
Európe, do podielových listov iných štandardných a špeciálnych fondov a cenných papierov zahraničných
subjektov kolektívneho investovania (s označením Exchange Traded Fund) obchodovaných na európskych a
amerických akciových burzách.

Základné informácie
Čistá hodnota aktív

2 993 498,96 EUR

Aktuálna hodnota podielu

0,018606 EUR

Počiatočná hodnota PL

0,033194 EUR

Bankové spojenie ČSOB, a.s.
Začiatok vydávania PL

SK51 7500 0000 0002 5504 2683
20. 1. 2006

Minimálna výška vstupnej investície

20,00 EUR

Minimálna výška nasledujúcej investície

20,00 EUR

Rizikový profil ( ukazovateľ SRRI podľa KIID)

Ročná výkonnosť fondu

Trojročná výkonnosť fondu

Výkonnosti fondu KD Russia, o.p.f.
Od začiatku
roka

1
mes.

3
mes.

6
mes.

1 rok

3 roky
kumulat. /
p.a.

5 rokov
kumulat. /
p.a.

-30,57%

-7,40%

-10,95%

-9,89%

-25,24%

-15,20%
-5,34%

7,23%
1,40%

SKLADBA PORTFÓLIA

Od založenia
kumulat. / p.a.

-43,95%
-3,84%

NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE
Akcie
YANDEX NV-A
LUKOIL PJSC
X5 Retail Group NV
Sberbank Rosii OAO
Mobilnye TeleSistemy OAO

Komentár portfólio managera za október 2020
Mesiac október sa na finančných trhoch niesol v znamení dvoch hlavných vplyvov, a to v podobe stále
neutíchajúcej pandémie a zároveň nervozity plynúcej z blížiacich sa prezidentských volieb. Ak by mal byť akciový
trh predzvesť toho, kto zo súčasných kandidátov sa nakoniec dostane do Bieleho domu, tak podľa vývoja hlavných
akciových indexov všetko nasvedčovalo tomu, že to bude Joe Biden. Ak sa akciový trh nemýlil a Joe Biden by sa
nakoniec predsa len stal novým americkým prezidentom, tak dá sa očakávať pozitívny vplyv na odvetvie
alternatívnych zdrojov, avšak jednoznačný trend vývoja celkového trhu bude do veľkej miery záležať aj od
ekonomických fundamentov a schopnosti zvládnuť pandémiu v nasledujúcich mesiacoch.
Čo sa týka ekonomických fundamentov, tak viaceré trhy naznačujú že pred nami stojí ešte rušné obdobie. Na
komoditných trhoch sa ropa v októbri prepadla na päť mesačné minimum a obchodovala sa za 38 dolárov za
barel. Naopak zlato sa obchodovalo na hranici 1,900 dolárov za trojskú uncu, čo je takmer 5 ročné maximu. Index
„ strachu“ VIX dosiahol v októbri hodnotu 40, čo je dvojnásobok oproti dlhodobému priemeru a naznačuje, že v
nasledujúcich mesiacoch môžeme ešte očakávať zvýšenú volatilitu.

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je
spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku
sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov
vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. IAD je povinná
vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý
realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných
spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85%
majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.

