
 

 
 

 

  

 

   

Optimal Balanced o.p.f.                                                                           Január 2016  
 
 
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 13 662 319,04 EUR Začiatok vydávania PL:   10. 4. 2006 

Aktuálna hodnota podielu 0,025653 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 

CE Bond -1,36 % -7,53 % -5,76 % -20.23 %  
 

 

 
 

 
 

              

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

Dlhopis Pro Partners Holding III 9.87 % 

Pro Diagnostic Group, a.s. 9.58 % 

SPDR S&P Emerging Europe ETF 7.16 % 

Ishares MSCI Eastern Europe 10 7.09 % 

Market Vectors Russia 6.75 % 

Lyxor ETD Eastern Europe 5,22 % 

 
 

Komentár: 
 

Úvod roka 2016 sa začal v znamení obnovených obáv o kondíciu 
čínskej ekonomiky. Oslabujúci jüan, zmena regulácie akciového trhu, 
nepriaznivé dáta čínskeho PMI indexu - to všetko spôsobilo výpredaj 
po celom svete. Čínska centrálna banka prišla s prehlásením, že aj 
naďalej bude liberalizovať obchodovanie so svojou menou. Jüan sa 
snaží centrálna banka pretransformovať na medzinárodnú rezervnú 
menu, a tým ho urobiť stabilnejším. Šéf ECB sa v januári vyjadril, že 
výhľad inflácie sa na tento rok rapídne zhoršil a situácia je horšia ako v 
decembri, kedy bol naposledy prezentovaný výhľad ECB. Na 
marcovom zasadnutí bude banka opäť rozhodovať o  svojej menovej 
politike a mohli by sme byť svedkami ďalšieho monetárneho uvoľnenia 
v eurozóne. V USA  bolo reportované HDP za posledný štvrťrok, 
ekonomika USA narástla o 0,7 % na ročnej báze. Čakal sa 0,8% rast 
po 2% expanzii v treťom kvartáli. Spomalenie HDP v poslednom 
kvartáli zapríčinila hlavne slabšia investičná aktivita a pokles zásob, 
avšak nad očakávania vzrástla osobná spotreba. Na trhy aj naďalej 
pôsobí pokles cien ropy a jej vysoká volatilita. Ceny ropy zakončili 
mesiac nad úrovňou 30 USD za barel a po odlepení sa z miním z 
polovice januára pridali viac ako 20%. Od začiatku roka však ropa 
Brent stráca viac ako 4,5% a ropa WTI odpísala viac ako asi 10 %. 
 
 

  

  

 

 

 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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