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

Január 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

9 739 044,62 EUR Začiatok vydávania PL:

Aktuálna hodnota podielu

8.2.2008

0,03797707 EUR Minimálna výška vstupnej investície:

Počiatočná hodnota PL:

20,00 EUR

0,033194 EUR Minimálna výška nasledujúcej investície:

Bankové spojenie

ČSOB, a.s.

20,00 EUR

SK65 7500 0000 0002 5507 9873

Výkonnosť fondu v EUR:

Výnos a riziko:
výnos

ZDK

nízke

stredné

vysoké

6M
0,25 %

1 rok
0,47 %

3 roky
1,46 %

riziko

Komentár:

Termínované vklady v bankách
Banka

Podiel

CSOB

18.32 %

Privatbanka

17.32 %

VUB

16.59 %

Tatrabanka

9.45 %

J&T banka

9.05 %

Unicredit Bank

8.53 %

SLSP

4.01 %

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

1M
0,05 %

Mohutné makro dáta napomáhajú synchronizovanému globálnemu rastu a tým
ťahajú ceny akcií naďalej smerom nahor. Americké akcie si v mesiaci január
pripísali kladné prírastky. Najčerstvejšie dáta naznačovali, že momentum z
konca 2017 bude pokračovať aj v novom roku. Maloobchodné tržby spolu s
infláciou pokračujú v raste. Nezamestnanosť v USA zostáva na minimách
niekoľkých dekád. Avšak trh začína vnímať znaky rastúcej inflácie cez takmer
3% nárast v mzdách. V decembri rástla priemerná hodinová mzda o 2.5% y/y.
Trh začína odhadovať, aký to bude mať dopad na úrokové sadzby na
dlhopisoch. Otázkou zostáva postoj FEDu k rýchlejšiemu rastu výnosovej krivky
amerických dlhopisov. Posledné dni mesiaca sme zaregistrovali klesajúci
entuziazmus na finančných trhoch v spojení s rastúcimi výnosmi na amerických
štátnych dlhopisoch. Európa si prechádza podobným scenárom. HDP menovej
únie narástol o solídnych 0.6% q/q. To znamená, že ročná miera rastu
predstavovala 2.5%y/y, najsilnejší rast od roku 2007. Inflácia sa znížila na
úroveň 1.3% a to kvôli nižšiemu vplyvu cien energií. Predstihové indikátory
zostávajú aj naďalej robustné, PMI za január priniesol najlepší údaj za
posledných 12 rokov. Minúty zo zasadnutia ECB naznačili, že Rada guvernérov
je spokojná s ekonomickým rastom a úroveň inflácie sa blíži k jej cieľu.

