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Zameranie fondu: 
 

Podielový fond je určený pre stredne konzervatívnych investorov, ktorí majú záujem v horizonte troch až siedmich rokov dosiahnuť maximálne 
zhodnotenie prostredníctvom kombinácie dlhopisových a akciových investícií. Fond uplatňuje kombinovanú stratégiu investícií tak do akciových 
nástrojov ako aj do nástrojov peňažného a dlhopisového trhu. Fond má regionálne zameranie na strednú a východnú Európu, menovite najmä 
Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Turecko, Rusko, Litva, Lotyšsko, 
Estónsko, Ukrajina a Macedónsko. 

      
Základné informácie 
Čistá hodnota aktív 14 794 056,66 EUR Začiatok vydávania PL:   10. 4. 2006 

Aktuálna hodnota podielu 0,026769 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. Číslo bankového účtu 255051213/7500 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                   nízke        stredné       vysoké 

            
 Výkonnosť fondu v EUR: 

 
  1 M 6 M 1 rok 3 roky 

OB 0,29 % 2,93 % -4,26 % -9.63 %  
 

 

 
 

 
 

             

 

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

Pro Diagnostic Group, a.s. 9.19 % 

Pro Partners Holding III 8.40 % 

SPDR S&P Emerging Europe ETF 7.48 % 

VANECK VECTORS RUSSIA ETF 7.39 % 

Ishares MSCI Eastern Europe 10 7.36 % 

Lyxor ETD Eastern Europe 4,80 % 

 
 

Komentár: 
 
V júni bolo udalosťou číslo jedna, ktorú sledovali investori referendum Britov o 
zotrvaní v Európskej únii. Briti sa väčšinou hlasov (51,9%) postarali o 
prekvapenie, čo spôsobilo trhom šok. Akcie celosvetovo v nasledujúci deň 
padali, predovšetkým európske, libra stratila viac ako 5% za jeden deň a dostala 
sa na hodnoty z roku 1985, bezpečné dlhopisy rástli, dlhopisy periférie naopak 
klesali, dolár posilňoval a zlato podskočilo výrazne nahor. Britský premiér David 
Cameron v nasledujúci deň prakticky rezignoval, keďže nedokázal presvedčiť 
národ o výhodách zotrvania v EÚ a o dostatočnosti ústupkov, ktoré s EÚ pre 
svoju krajinu vyjednal. Počas piatku stratili akcie a high-yieldové aktíva z 
hodnoty viac ako 2,5 bilióna dolárov.  Dosah výsledku pre britskú ekonomiku je v 
momentálne ťažko kvantifikovateľný, ale riziká smerujú skôr k poklesu HDP a až 
miernej recesii. Bude veľmi záležať ako sa bude do hry dostávať politická 
nákaza - do akej miery posilní Brexit anti-európske hlasy v iných častiach Únie.  
Dôležité bude sledovať predovšetkým schopnosť EÚ vystupovať jednotne a 
stmelene. Nasledujúce dni a týždne budú kľúčové aj pre centrálne banky, ktoré 
sa budú snažiť limitovať prípadnú nežiaduci volatilitu na finančných trhoch. 
Celkove americké trhy reagovali na výsledky podobne ako v Európe, avšak 
reakcia bola rozvážnejšia. Z dlhodobého hľadiska bude dopad Brexitu určite 
menší v USA ako v Európe. Ekonomické dáta počas júna mali skôr zmiešaný 
charakter, kým predstihové indikátory americkej ekonomiky ukazovali na lepšie 
než očakávané hodnoty, dáta z trhu práce (NFP report) priniesol sklamanie. 
Počet novo vytvorených pracovných miest v priemysle výrazne zaostal, aj keď 

celková nezamestnanosť klesla k 4,7%. 
 
 

 

 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. V súlade so 
schváleným štatútom podielového fondu môže podiel cenných 
papierov vydanými štátmi a medzinárodnými organizáciami 
uvedenými v prílohe štatútu fondu prekročiť 35% hodnoty majetku 
vo fonde. 

 
IAD Investments, správ. spol., a.s. 
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 
www.iad.sk 
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