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

August 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.

Základné informácie
Čistá hodnota aktív

7 506 947,33 EUR Začiatok vydávania PL:

Aktuálna hodnota podielu

8.2.2008

0,03773902 EUR Minimálna výška vstupnej investície:

Počiatočná hodnota PL:

100,00 EUR

0,033194 EUR Minimálna výška nasledujúcej investície:

Bankové spojenie

20,00 EUR

ČSOB, a.s. Číslo bankového účtu

255079873/7500

Výkonnosť fondu v EUR:

Výnos a riziko:
výnos

ZDK

nízke

stredné

vysoké

Podiel

TV EUR Privatbanka 2017-06-29

8.21%

TV EUR VUB 2016-10-31

7.82%

TV EUR Unicredit 2016-11-30

7,82%

TV EUR Privatbanka 2017-02-28

6.03%

TV EUR Sberbank 2016-10-31

5.22%

TV EUR Sberbank 2016-12-30

4.29%

TV EUR Sberbank 2016-09-30

4.39%

TV EUR VUB 2016-11-30

3.91%

TV EUR VUB 2017-01-31

3.91%

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.

IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
www.iad.sk

6M
0,23 %

1 rok
0,48 %

3 roky
1,86 %

riziko

Komentár:

Najväčšie investície
Termínované vklady

1M
0,03 %

Posledný prázdninový mesiac sa niesol v letnom móde. Britská centrálna
banka splnila očakávania a na augustovom zasadnutí uvoľnila menovú
politiku (znížila úrokovú sadzbu z 0,50% na 0,25% a zvýšila objem
nakupovaných dlhopisov). Boli zverejnené stress-testy európskych bánk ,
ktoré dopadli v rámci očakávaní. Najrizikovejšími sú talianske banky, ktoré
sa musia vysporiadať s príliš vysokým podielom zlých úverov. Ceny ropy sa
pohybujú v pásme medzi 40-50USD za barel. Skončila nám takmer
výsledková sezóna v USA aj v Európe. Lepšie ako očakávania dopadla v
Spojených štátoch. Na úrovni zisku zatiaľ odhady analytikov prekonalo 71
% firiem a na úrovni tržieb 53 % firiem. Z firiem zastúpených v
paneurópskom benchmarku STOXX Europe 600 zisk nad odhady vykázalo
zatiaľ 53,1 % firiem. Významným stretnutím centrálnych bankárov bolo
ekonomické sympózium v Jackson Hole, kde guvernérka Americkej
centrálnej banky Fed Yellenová naznačila možné zvyšovanie sadzieb v
najbližších mesiacoch. Dôvodom je silný trh práce a zlepšenie
ekonomických prognóz v USA. Akciové trhy v auguste nezažívali žiadne
výkyvy, americké akcie posunuli počas mesiaca svoje maximá ešte vyššie,
za celý august skončili v miernom mínuse (S&P 500 -0,12%). Európske
pridali okolo 1-2,5% (DAX 2,47%), britský FTSE100 (+0,85%) podporilo
uvoľnenie menovej politiky.

