
 

 
 

 

  

 

   

Protected equity 2, o.p.f.                                                                        Apríl 2017 
 
Zameranie fondu: 
 

Podielový fond svojim zameraním spadá do kategórie iný podielový fond. Zameraním investičnej politiky je investovať predovšetkým do 
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov finančného trhu, do podielových listov iných štandardných podielových fondov, cenných papierov 
európskych fondov a podielových listov otvorených špeciálnych podielových fondov, ktorých zamerania a ciele investičných politík sú v súlade s 
cieľmi a zameraním investičnej politiky podielového fondu alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania 
(Exchange Traded Fund). Cieľom investičnej politiky je aktívnym riadením podielového fondu v horizonte 2 rokov participovať na raste akciových 
a dlhopisových trhov a zároveň zabezpečiť, aby hodnota podielu na konci stanoveného obdobia bola rovná alebo vyššia ako na začiatku 
investičného obdobia. 

      
Základné informácie 
Čistá hodnota aktív 1 736 176,00 EUR Začiatok vydávania PL:   31.3.2009 

Aktuálna hodnota podielu 0,035245 EUR Minimálna výška vstupnej investície: 20,00 EUR  

Počiatočná hodnota PL:  0,035182 EUR Minimálna výška nasledujúcej investície: 20,00 EUR  

Bankové spojenie ČSOB, a.s. SK90 7500 0000 0002 5513 1803 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                     nízke          stredné       vysoké 

           
  Výkonnosť fondu v EUR 
  1 M 6 M 1 rok 3 roky 

PEQ2 0,15 % 0,63 % 0,89 % -2,27 %  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Najväčšie investície 

Dlhopisy Podiel 

TURKEY 5 ⅞ 04/02/19 31.66 % 

GPBRU 4 07/01/19 9.36 % 

TITKGA 4 ¼ 07/10/19 9.24 % 

VAKBN 3.500 17-JUN-2019 MTN 9,07 % 

  
 

Komentár: 
 

V Apríl bol láskavý k investorom na akciových trhoch. Pozitívne výnosy sme 
zaznamenali  v Spojených štátoch aj v Európe. Jedinou triedou aktív, ktorá 
skončila v záporných číslach, boli komodity. Tie priniesli investorom už 
druhýkrát za sebou negatívny výnos. Kľúčovým stimulom, ktorý napomohol 
rastu indexov, boli znaky pevnejšej inflácie a slabší dolár. Dolárový index v 
mesiaci apríl stratil 1.3%, druhý za sebou idúci prepad pre tento index. V 
Spojených štátoch aj v Európe začala výsledková sezóna za prvý kvartál. 
Vidíme pozitívne reakcie na výsledky, o niečo lepšie reportujú výsledky 
spoločnosti v Európe. Na začiatku apríla boli zverejnené čísla z trhu práce v 
Spojených štátoch, ktoré však boli pre trh sklamaním. Headlinové číslo bolo 
len 98,000 nových pracovných miest vytvorených v mesiaci marec, čo bolo 
o poznanie menej, ako bol nastavený konsenzus trhu (180 000). Miera 
nezamestnanosti klesla na úroveň 4.5 %. ECB nezmenila svoj postoj, 
pokračuje v nákupe aktív v hodnote 60 miliárd mesačne a tento program 
bude pokračovať minimálne do konca tohto roku. Sadzby má v pláne 
zvyšovať až po skončení programu kvantitatívneho uvoľňovania. 
Geopolitické riziko, ktoré bolo zahrnuté hlavne v cenách akcií a dlhopisov v 
Európe sa znížilo po prvom kole prezidentských volieb vo Francúzsku. 
Risk-on nálade pomohlo aj oznámenie administratívy prezidenta Donalda 
Trumpa o plánoch na daňovú reformu, ktorú prezentoval vo svojich 
predvolebných sľuboch. V Spojených štátoch vzrástol index DJ 1.3%, index 
S&P500 0.9%. 

 

 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 
Bezplatná infolinka: 0800 601 601 
www.iad.sk 
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