
 

 
 

 

 
 

 

   

Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f.                                           September 2018 
 
 
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 11 214 146,66 EUR Začiatok vydávania PL:   8.2.2008 

Aktuálna hodnota podielu   0,03813552 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. SK65 7500 0000 0002 5507 9873 

 

 
                                                                                                                  Výkonnosť fondu v EUR 

 
Výnos a riziko: 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                     nízke          stredné       vysoké 

  1 M 6 M 1 rok 3 roky 

ZDK 0,05 % 0,31 % 0,55 % 1,47 % 
  
 

 
 

 

 

 

 

Termínované vklady v bankách 

Banka Podiel 

Privatbanka 18.1 % 

VUB 18.2 % 

CSOB 18.1 % 

SLSP 10.7 % 

J&T banka 9.9 % 

Unicredit Bank 7.6 % 

 
 

Komentár: 
Mesiac September sa niesol v znamení nervozity na európskych trhoch 
a zároveň pomalého prehodnocovania súčasného ekonomického cyklu 
v Amerike. Samotná nervozita vyplýva z nesprávneho princípu, že najvyššie 
výnosy sa na trhoch dajú zarobiť tesne pred koncom cyklu a tak mnohí portfólio 
manažéri sa snažia udržať v hre dokiaľ hudba hrá. Podľa Financial Times, 
investičný fond, ktorý predčasne preklopí štruktúru portfólia z akciového do 
dlhopisového viac ako 12 mesiacov pred dosiahnutím vrcholu na akciovom trhu, 
môže prísť až o 15% ročného výnosu. To čiastočne vysvetľuje situáciu na 
súčasných trhoch, keď rôzne akciové indexy prehnane citlivo reagujú na 
akékoľvek správy ktoré by mohli znamenať ukončenie súčasného býčieho trhu. 
Pre bežného investora je nutné si uvedomiť že dlhodobé zhodnocovanie 
majetku by malo abstrahovať od krátkodobých výkyvov na trhoch a skôr sa 
zameriavať na dlhodobé kumulovanie kapitálu. Pre takéhoto investora je nutné 
mať dlhodobý investičný horizont, chladnú hlavu počas volatilného obdobia 
a potrebu uvedomenia že najväčšie výnosy sa nedosahujú tesne pred koncom 
ale počas najhlbšej trhovej krízy. Kedy presne táto kríza príde, nikto presne 
nevie, ale vzhľadom na súčasné trhové nálady je možné že prehodnotenie 
sentimentu príde podstatne skôr ako si všetci myslia.  
 

 

 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 
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