
 

 
 

 

  

 

   

Optimal Balanced o.p.f.                                                                            Február 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 13 753 183,16 EUR Začiatok vydávania PL:   10. 4. 2006 

Aktuálna hodnota podielu 0,025724 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 % -4,15 % -10,11 % -19.04 %  
 

 

 
 

 
 

              

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

Dlhopis Pro Partners Holding III 9.84 % 

Pro Diagnostic Group, a.s. 9.52 % 

SPDR S&P Emerging Europe ETF 7.30 % 

Ishares MSCI Eastern Europe 10 7.23 % 

Market Vectors Russia 6.75 % 

Lyxor ETD Eastern Europe 5,26 % 

 
 

Komentár: 
 

Úvod Sme svedkami výraznej volatility na trhoch, ktorá je spôsobená 
do 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 %, 
pričom sa očakávala 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 potenciálnych 
hrozieb pre americkú ekonomiku vrátane turbulencií na finančných 
trhoch, prepadu ceny ropy a spomaľovania čínskej ekonomiky. 
Rozhodli sa preto odložiť ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb. 
Ekonomický vývoj v eurozóne, prichádzajúce predstihové indikátory a 
aj reálne výsledky spolu s komentárom predsedu Európskej centrálnej 
banky v posledných týždňoch naznačujú, že regulátor menovej politiky 
zrejme v marci pristúpi k navýšeniu kvantitatívneho uvoľňovania. Toto 
presvedčenie síce nijako zásadne neovplyvnilo akciové trhy, avšak 
zasadilo tvrdú radu euru, ktoré minulý týždeň prudko strácalo voči 
doláru. 
 
 
 

 

 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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