
 

 
 

 

  

 

   

Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f.                                             Máj 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 10 204 652,82 EUR Začiatok vydávania PL:   8.2.2008 

Aktuálna hodnota podielu   0,03805652 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 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                     nízke          stredné       vysoké 

            
 Výkonnosť fondu v EUR: 
  1 M 6 M 1 rok 3 roky 

ZDK 0,05 % 0,27 % 0,50 % 1,43 %  
 

 

 

 

      

 

Termínované vklady v bankách 

Banka Podiel 

Privatbanka 17.97 % 

VUB 17.73 % 

CSOB 17.73 % 

J&T banka 10.56 % 

SLSP 9.57 % 

Unicredit Bank 8.14 % 

Tatra banka, a.s.      2.31 % 

 
 

Komentár: 
 
 Máj sa niesol v znamení volatility, ktorá vystriedala pokojné dianie 
z predchádzajúceho mesiaca. V Európe sa prejavili obavy z politickej situácie 
v Taliansku, ktoré vyústili do špekulácií o vystúpení Talianska z Eurozóny po 
neúspešnom zostavení vlády a možnosti opakovaných parlamentných volieb. 
Strach z možnej neistoty bol citeľný predovšetkým na talianskych vládnych 
dlhopisoch, keď sa výnos na 10 ročnom štátnom dlhopise dostal cez 3% čo bola 
značná disparita v porovnaní s rovnako dlhými dlhopismi Španielska 
a Portugalska, ktoré sa obchodovali s výnosmi pod 2%. Okrem napätia 
z Talianska boli európske akciové indexy pod tlakom aj z pretrvávajúceho sporu 
ohľadom možnej obchodnej vojny medzi USA a Európou. Tento spor sa 
vystupňoval po uvalení taríf na dovoz ocele a hliníka do USA s očakávaním že 
sa tarify budú vzťahovať aj na iné produkty. Celkovo Eurostoxx 50 v máji odpísal 
viac ako 2,5%. Okrem iného boli v pozornosti investorov makroekonomické dáta 
z USA a Eurozóny.  Miera nezamestnanosti v USA sa dostala pod rekordne 
nízku hranicu 4% čo v tandeme so solídnym kvartálnym rastom HDP +2,2%  
naznačuje tomu, že FEB bude pokračovať s navyšovaním úrokových sadzieb. 
Vývoj monetárnej politiky v Eurozóne bude do značnej mierny závislý od vývoja 
inflácie, ktorá dáva nejasne signály. Či sa dočkáme zvyšovania úrokových 
sadzieb v roku 2019 tak ako sa pôvodne javilo nám napovie júnové zasadnutie 
ECB. 

 

 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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