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

Marec 2017

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

7 941 728,80 EUR Začiatok vydávania PL:

Aktuálna hodnota podielu

8.2.2008

0,03781786 EUR Minimálna výška vstupnej investície:

Počiatočná hodnota PL:

100,00 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
0,18 %

1 rok
0,40 %

3 roky
1,63 %

riziko

Komentár:

Najväčšie investície
Termínované vklady

Podiel

TV EUR Privatbanka 2017-06-29

7.84 %

TV EUR Privatbanka 2017-11-30

5.76 %

TV EUR VUB 2017-08-31

3.73 %

TV EUR VUB 2017-09-29

3.73 %

J&T banka 33dnovy vklad

3.73 %

TV EUR CSOB 2017-04-28

3.72 %

TV EUR Tatrabanka 2017-10-31

3.72 %

TV EUR Unicredit 2017-11-30

3.72 %

TV EUR VUB 2017-04-28

3.11 %

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
0,03 %

V mesiaci marec zatvorili akciové indexy zmiešane. V Amerike index DJ
stratil na hodnote 0.7% m/m, index S&P500 skončil jemne v červených
číslach. Oveľa lepšie sa vyvíjali akciové indexy v Európe, kde si pripísal
zisky index DAX ako aj francúzsky index CAC 40. V Amerike skončila de
facto výsledková sezóna. Zisk nad odhady reportovalo 68 % spoločností, a
tržby nad odhady reportovalo 52 % podnikov. Pozitívne prekvapiť sa darilo
hlavne spoločnostiam z technologického sektora. Americká centrálna banka
zvýšila podľa očakávaní trhu úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na
úroveň na 0,75-1,00 %. Fed uviedol, že ďalšie zvyšovanie bude postupné
a úrokové sadzby sa budú nachádzať v nasledujúcich rokoch pod
úrovňami, na ktorých sa nachádzali v dobe pred príchodom súčasnej
uvoľnenej menovej politiky. Taktiež sa vyjadril, že proces zmenšovania
svojej bilancie bude postupný a predvídateľný. V Európe sa opäť začalo
skloňovať politické riziko pri očakávaní výsledkov volieb v Holandsku. Voľby
vyhrala strana súčasného premiéra Marka Rutteho (VVD), kým populista
Gert Wilders skončil až na druhom mieste. Výsledky volieb tak znížili obavy
investorov o budúcnosť a celistvosť Európskej únie. Avšak budúce mesiac
nás čaká dôležitejšia skúška v podobe ostrosledovaných francúzskych
volieb, v ktorých majú reálnu šancu uspieť až štyria kandidáti, medzi nimi aj
ultra-pravicová populistka Marine Le Pen, ktorá predstavuje pre Francúzsko
a aj samotnú EU existenčné ohrozenie.

