September 2017
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

3 625 916,47EUR 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

9,67%

Sberbank Rosii

8,85%

YANDEX NV-A

6,17%

Magnit

5,71%

Novatek OAO

5,36%

MMC Norilsk Nickel PJSC

4,62%

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
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riziko

Komentár: Mesiac september bol pre akciové trhy pozitívny. Na poli geopolitiky sme

Najväčšie investície

rozhýbte svoje peniaze

16.1.2006

0,0221680 EUR Minimálna výška vstupnej investície:

boli svedkami nemeckých parlamentných volieb, kde si prvenstvo podľa očakávaní
ustrážila strana Angely Merkelovej. Čo sa týka rozloženia budúcej koalície je
momentálne ťažko predvídať ako sa povedú rokovania a ako dlho budú trvať.
Americká centrálna banka (Fed) podľa očakávaní oznámila, že začne proces
znižovania svojej bilancie v októbri a väčšina členov FOMC vyjadrila podporu pre
ďalšie zvyšovanie sadzieb do konca roka. Zaujal aj návrh daňovej reformy zo strany
administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Touto reformou sa snaží prezident
Trump zjednodušiť daňový zákon a znížiť daňové sadzby ako pre obyvateľstvo tak
aj pre korporácie. V Európe sme mohli pozorovať zlepšujúcu sa spotrebu ako aj
lepšie výsledky z trhu práce, ktoré podporovali aj spotrebiteľskú dôveru
obyvateľstva. Oživenie ekonomického rastu a nižšie riziko deflácie v Európskej
menovej únii zvýšilo očakávania, že ECB začne pomaly znižovať tempo nákupov
štátnych dlhopisov v rámci QE. Silný kvartál takisto uzavrel aj trh s ropou. Mena
euro sa oslabila voči doláru a zakončila mesiac september okolo úrovni 1,18
EUR/USD. Americký index S&P500 skončil mesiac s nárastom o 1,93% a
zaznamenal šiesty rastový mesiac za sebou. Na druhej strane posilnenie dolára
nepomáhalo akciám rozvíjajúcich sa trhov (EM). Index MSCI EM zaznamenal pokles
o 0,55%.

