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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 15 195 358,34 EUR Začiatok vydávania PL:   10. 4. 2006 

Aktuálna hodnota podielu 0,027266 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 % 5,68 % 1,30 % -7.25 %  
 

 

 
 

 

 

               

 

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

Pro Diagnostic Group, a.s. 8.94 % 

Pro Partners Holding III 8.23 % 

Ishares MSCI Eastern Europe 10 7.51 % 

VANECK VECTORS RUSSIA ETF 7.46 % 

SPDR S&P Emerging Europe ETF 7.43 % 

Lyxor ETD Eastern Europe 4,97 % 

 
 

Komentár: 
 

Posledný prázdninový mesiac sa niesol v letnom móde. Britská centrálna 
banka splnila očakávania a na augustovom zasadnutí uvoľnila menovú 
politiku (znížila úrokovú sadzbu z 0,50% na 0,25% a zvýšila objem 
nakupovaných dlhopisov). Boli zverejnené stress-testy európskych bánk , 
ktoré dopadli v rámci očakávaní.  Najrizikovejšími sú  talianske banky, ktoré 
sa musia vysporiadať s príliš vysokým podielom zlých úverov. Ceny ropy sa 
pohybujú v pásme medzi 40-50USD za barel. Skončila nám takmer 
výsledková sezóna v USA aj v Európe. Lepšie ako očakávania dopadla v 
Spojených štátoch. Na úrovni zisku zatiaľ odhady analytikov prekonalo 71 
% firiem a na úrovni tržieb 53 % firiem. Z firiem zastúpených v 
paneurópskom benchmarku STOXX Europe 600 zisk nad odhady vykázalo 
zatiaľ 53,1 % firiem. Významným stretnutím centrálnych bankárov bolo 
ekonomické sympózium v Jackson Hole, kde guvernérka Americkej 
centrálnej banky Fed Yellenová naznačila možné zvyšovanie sadzieb v 
najbližších mesiacoch. Dôvodom je silný trh práce a zlepšenie 
ekonomických prognóz v USA. Akciové trhy v auguste nezažívali žiadne 
výkyvy, americké akcie posunuli počas mesiaca svoje maximá ešte vyššie, 
za celý august skončili v miernom mínuse (S&P 500 -0,12%). Európske 
pridali okolo 1-2,5% (DAX 2,47%), britský FTSE100 (+0,85%) podporilo 
uvoľnenie menovej politiky. 
 

 

 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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