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1. PF Slnko, o.p.f.
Zameranie fondu:

Fond patrí do kategórie dlhopisových podielových fondov. Je zameraný na investovanie do dlhových cenných papierov (štátnych dlhopisov,
korporátnych dlhopisov, dlhopisov najvýznamnejších svetových bánk a finančných inštitúcií a zmeniek) a nástrojov peňažného trhu. Investície
podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Modifikovaná durácia dlhopisovej časti portfólia podielového fondu je
maximálne 7 rokov.

Základné informácie
Čistá hodnota aktív

2 507 805,24 EUR Začiatok vydávania PL:
0,035833 EUR Minimálna výška vstupnej investície:

Aktuálna hodnota podielu
Počiatočná hodnota PL:
Posledná dividenda (brutto)
31.3.2016
Bankové spojenie

24.3.1993
20,00 EUR

0,033194 EUR Minimálna výška nasledujúcej investície:

20,00 EUR

0,001603712 Odporúčaný investičný horizont
ČSOB, a.s.

3 roky

SK57 7500 0000 0001 5585 3673

Výkonnosť fondu v EUR:

Výnos a riziko:
výnos

1.PF Slnko

nízke

stredné

vysoké

Dlhopisy a ETF

Prvý realitný fond, o.p.f.
SPDR Barclays Euro High Yield Bond
UCITS ETF
Pro Partners Holding III.

15,76%
15,18%
9,92%
9,53%

MACEDO 3.975 07/24/21
8,53%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap
UCITS ETF
5,38%
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

6M

1 rok

3 roky

-0,03 %

1,54 %

3,70 %

8,39 %

riziko

Komentár:

Najväčšie pozície
iShares Euro High Yield Corporate Bond
UCITS ETF

1M

V mesiaci jún mali na trhy silný dopad vyhlásenia centrálnych bánk. ECB na svojom
zasadnutí potvrdila aktuálne nastavenie menovej politiky, čo znamená, že do konca
roku 2017 plánuje s odkupom aktív v hodnote 60 miliárd mesačne. ECB publikovala aj
novú prognózu ekonomického vývoja v eurozóne, ktorá predpokladá nižšiu infláciu, ako
bolo pôvodne očakávané. Koncom mesiaca na Fóre o centrálnom bankovníctve, kde
vystúpili centrálni bankári a akademici, Draghi naznačil, že všetko smeruje k silnejšej
obnove ekonomiky a deflačné sily sa nahrádzajú v eurozóne reflačnými. Toto
vyhlásenie vyvolalo búrlivú reakciu hlavne na dlhopisovom ale aj akciovom trhu. Euro
atakovalo najvyššie úrovne za posledných 12 mesiacov voči USD. Za Atlantikom
americká centrálna banka (Fed) podľa očakávaní pokračovala s postupným
uťahovaním menovej politiky a zvýšila sadzby druhýkrát v tomto roku do pásma 1% až
1,25%. V aktualizovanej makro projekcii FED mierne zlepšil výhľad vývoja ekonomiky v
tomto roku a nezamestnanosti v tomto a budúcom roku. Výhľad inflácie pre tento rok
naopak mierne znížil. Začiatkom mesiaca BoE ponechala v tesnom rozhodnutí (5:3)
nezmenené nákupy aktív a úrokové sadzby. V polovici mesiaca jún sa svetové akcie
dostali na svoje historické maximá, zisky však stratili po výrokoch centrálnych
bankárov. Index EuroStoxx50 stratil 3,17%, S&P500 sa v čiernych číslach, zaznamenal
rast o 0,48%.
Priemerný výnos portfólia dlhopisov
Modifikovaná dur portfólia dlhopisov

3,69% p.a.
1,93

