Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f.

FEBRUÁR 2016

Zameranie fondu:
Fond patrí do kategórie fondov krátkodobých investícií a investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov
v bankách a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho
investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure. Cieľom správcovskej spoločnosti pri riadení fondu je dosahovanie vopred
stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období. Modifikovaná durácia fondu je maximálne 1 rok.

Čistá hodnota aktív

7 418 441,11 EUR Začiatok vydávania PL:

Aktuálna hodnota podielu

8.2.2008

0,03765125 EUR Minimálna výška vstupnej investície:

Počiatočná hodnota PL:

100,00 EUR

0,033194 EUR Minimálna výška nasledujúcej investície:

Bankové spojenie

ČSOB, a.s. Číslo bankového účtu

20,00 EUR
255079873/7500

Základné informácie
Výkonnosť fondu v EUR:
Výnos a riziko:
ZDK

výnos

nízke

stredné

vysoké

Termínované vklady

Podiel

TV EUR Tatrabanka 2016-05-31

14,65 %

TV EUR Privatbanka 2016-06-29

8,32 %

TV EUR Unicredit 2016-03-31

6,63 %

TV EUR Privatbanka 2016-08-31

6,11 %

TV EUR Sberbank 2016-04-29

5,30 %

TV EUR Sberbank 2016-06-30

5,30 %

TV EUR ČSOB 2016-04-29

4,63 %

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.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
Bezplatná infolinka: 0800 601 601
www.iad.sk

6M
0,25%

1 rok
0,54%

3 roky
2,11%

riziko

Komentár:

Najväčšie investície

IAD Investments, správ. spol., a.s.

1M
0,04%

Vo februári sme na kapitálových trhoch boli svedkami výraznej volatility, do
značnej miery spôsobenej silnou koreláciou medzi cenami ropy, ktorá citlivo
reagovala na každú novú správu, a akcií.
V Spojených štátoch aj vo februári prebiehala výsledková sezóna, avšak
nemala dostatočnú hybnú silu potlačiť akciové indexy bližšie k maximám z
minulého roku. Americká ekonomika vytvorila v januári 151 tisíc pracovných
miest, čo bolo menej ako sa predpokladalo. Miera nezamestnanosti však
poklesla na úroveň 4,9 %, očakávala sa stagnácia na decembrových 5 %.
Februárový zápis Federálneho výboru pre operácie na voľnom trhu
nepriniesol nič zásadného. Členovia FOMC na svojom zasadnutí vyjadrili
rastúce obavy z potencionálnych hrozieb pre americkú ekonomiku vrátane
turbulencií na finančných trhoch, prepadu ceny ropy a spomaľovania čínskej
ekonomiky. Rozhodli sa preto na čas 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 zhruba od polovice mesiaca týždeň prudko strácalo voči doláru.

