Február 2016
Zameranie fondu:
Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobé zhodnocovanie majetku v súlade so zameraním jeho
investičnej stratégie. Podielový fond má charakter akciového fondu a investuje najmä do cenných papierov spoločností v
Ruskej federácii a v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. Hlavnú časť majetku v podielovom fonde tvoria akcie ruských
spoločností.

KD Russia,
o.p.f.

Základné informácie
Čistá hodnota aktív

3 247 457,47 EUR Začiatok vydávania PL:

Aktuálna hodnota podielu
Počiatočná hodno a PL:

20 EUR

0,033194 EUR Odporúčaný investičný horizont:

Bankové spojenie

viac ako 5 rokov

ČSOB, a.s. Číslo bankového účtu (EUR)

255 042 683 / 7500

Číslo bankového účtu (USD)

02 229 031 / 7500

Výnos a riziko:

Výkonnosť fondu v EUR

výnos
Russia

nízke

stredné

vysoké

Akcie

Podiel

X5 Retail Group NV

8,27%

Magnit OAO

6,96%

YANDEX NV-A

6,47%

Moskovskaya Birzha OAO

5,82%

Novatek OAO

5,42%

Gazprom OAO

5,29%

Surgutneftegaz OAO

4,96%

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
0,76 %

6M
-3,41%

1 rok
-11,35%

3 roky
-27,20 %

riziko

Komentár: Sme svedkami výraznej volatility na trhoch, ktorá je spôsobená do

Najväčšie investície

rozhýbte svoje peniaze

16.1.2006

0,0154520 EUR Minimálna výška vstupnej investície:

značnej miery silnou koreláciou medzi cenami ropy a akciami. Ceny ropy citlivo
reagujú na každú novú správu. Americká ekonomika vytvorila v januári 151 tisíc
pracovných miest, čo bolo menej ako sa predpokladalo. Miera nezamestnanosti
však poklesla na úroveň 4,9 %, očakávala sa stagnácia na decembrových 5 %. Rast
miezd potešil, keď hodinová mzda zrýchlila rast o 0,5 % m/m. V Spojených štátoch
prebieha stále výsledková sezóna avšak nemá takú hybnú silu potlačiť akciové
indexy bližšie k maximám z minulého roku. Americká ekonomika vytvorila v januári
151 tisíc pracovných miest, čo bolo menej ako sa predpokladalo. Miera
nezamestnanosti však poklesla na úroveň 4,9 %, očakávala sa stagnácia na
decembrových 5 %. Rast miezd potešil, keď hodinová mzda zrýchlila rast o 0,5 %
m/m. V Spojených štátoch prebieha stále výsledková sezóna avšak nemá takú
hybnú silu potlačiť akciové indexy bližšie k maximám z minulého roku. Zápis FOMC,
ktorý bol zverejnený nepriniesol nič zásadného. Členovia FOMC na svojom
zasadnutí vyjadrili rastúce obavy z potencionálnych hrozieb pre americkú
ekonomiku vrátane turbulencií na finančných trhoch, prepadu ceny ropy a
spomaľovania čínskej ekonomiky. Rozhodli sa preto odložiť ďalšie zvyšovanie
úrokových sadzieb.

