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

Jún 2020

Investičná stratégia 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

15 758 247,75 EUR

Aktuálna hodnota podielu

0,038530 EUR

Počiatočná hodnota PL

0,033194 EUR

Bankové spojenie ČSOB, a.s.

SK65 7500 0000 0002 5507 9873

Začiatok vydávania PL

1. 2. 2008

Minimálna výška vstupnej investície

20,00 EUR

Minimálna výška nasledujúcej investície

20,00 EUR

Rizikový profil ( ukazovateľ SRRI podľa KIID)

Ročná výkonnosť fondu

Výkonnosť fondu od založenia

Výkonnosti fondu Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f.
Od začiatku
roka

1
mes.

3
mes.

6
mes.

1 rok

3 roky
kumulat. /
p.a.

5 rokov
kumulat. /
p.a.

Od založenia
kumulat. / p.a.

0,26%

0,04%

0,16%

0,26%

0,60%

1,76%
0,58%

2,68%
0,53%

16,08%
1,21%

SKLADBA PORTFÓLIA

NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE
Termínované vklady v bankách
Privatbanka
Poštová banka
ČSOB
J&T Banka
VÚB Banka

Komentár portfólio managera za jún 2020
Po silnom raste hlavne za obdobie apríl a máj, pokračovali akciové indexy v raste aj v mesiaci jún. Index S&P 500 uzavrel
druhý kvartál najlepšie od roku 1998.Volatilita zostáva avšak vysoká, hoci bola výrazne nižšia ako rekordná úroveň v prvom
štvrťroku. Opätovné otváranie globálnej ekonomiky a koordinovaná pomoc centrálnych bánk a vlád pomohli trhom zotaviť
sa z prepadu, ktoré sme zaznamenali na konci prvého a začiatku druhého štvrťroku . Pokrok vo vývoji vakcíny a zlepšená
liečba pomohli taktiež zvýšiť dôveru investorov. Centrálne banky naďalej oznamujú masívne stimuly a stále sú aktivované
fiškálne balíky, ktoré sa snažia zabrániť podnikom v znižovaní počtu zamestnancov.
Povzbudzujúce náznaky toho, že americká ekonomika našla pôdu pod nohami po mesiacoch lockdownu spôsobili tento
nárast za celý kvartál. Americký trh práce sa v máji neočakávane odrazil. Údaje ukazujú, že hospodárstvo sa zotavuje. NFP
dáta za mesiac máj vykázali nárast vzniku nových pracovných miest o 2,5 milióna, pričom sa predpokladalo, že by mali opäť
miesta zaniknúť. Nádej, že USA by mohli zažiť oživenie v tvare V dali podporu rekordnému nárastu maloobchodných
tržieb. Indexy v Európe zaznamenali taktiež rasty za mesiac jún, a dokonca outperformovali pred americkými indexmi. ECB
navýšila svoj pandemický balíček o ďalších 600 miliárd EUR. Mäkké ekonomické dáta pokračujú porážať odhady konsenzu.

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou
do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len
„IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže
podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo
fonde. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov.
Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do
majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový
realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.

