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1.PF Slnko Údaje k 28.2.2023 
 

Investičná stratégia fondu 

Fond je vhodný pre konzervatívnych investorov uprednostňujúcich ochranu kapitálu pred rizikovou 
maximalizáciou výnosu. Odporúčame ho investorom očakávajúcim zhodnotenie nad úrovňou štandardných 
bankových produktov (bežný účet, sporiaci účet), ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie 
minimálne štyroch rokov. 

Základné informácie 
 

Čistá hodnota aktív (k 28.2.2023) 13 596 405,79 EUR 

Aktuálna hodnota podielu (k 28.2.2023) 0,038491 EUR 

Počiatočná hodnota PL 0,033194 EUR 

Bankové spojenie ČSOB, a.s. SK57 7500 0000 0001 5585 3673 

Začiatok vydávania PL 24.3.1993 

Minimálna výška vstupnej investície 20,00 EUR 

Minimálna výška nasledujúcej investície 20,00 EUR 

Súhrnný ukazovateľ rizika SRI 

 
  

Tento Fond sme klasifikovali ako 3 zo 7, čo 
predstavuje stredne nízku rizikovú triedu. 

 

 

Priemerný výnos portfólia dlhopisov:  8,62% p.a.                     

Modifikovaná durácia celého portfólia fondu: 2,08 

 

 

 

Najväčšie investície Skladba portfólia 

Pro Partners holding VI 

Fond stabilných výnosov o. p. f. 

RECAS 11 1/2 04/13/23 

Prvý realitný fond, o.p.f. 

OTPHB 7.35 03/04/26 

iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF 
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     Výkonnosť fondu 1.PF Slnko k 28.2.2023       

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov                                                                                                      

 
 

Od 
začiatku 

roka 

 
1 

mes. 

 
3 

mes. 

 
6 

mes. 

 
 
 

1 rok 

 
3 roky 

kumulat. / 
p.a. 

 
5 rokov 

kumulat. / 
p.a. 

 
10 rokov 

kumulat. / 
p.a. 

 
Od založenia 

kumulat. / 
p.a. 

2,91% 1,41% 2,78% 2,83% 4,47% 7,95% 
2,58% 

10,76% 
2,06% 

28,28% 
2,52% 

580,17% 
6,61% 

 

Graf ročných hodnôt výkonnosti 1.PF Slnko za posledných 10 rokov k 28.2.2023 

 

 

Zdroj: IAD Investments, správ. spol., a.s.  
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Komentár portfólio manažéra za február 2023 
 

Po silnom začiatku roka, ktorému pomohla klesajúca inflácia a nádeje na bezprostredný koniec globálneho cyklu 
sprísňovania menovej politiky, viedli silné ekonomické údaje vo februári k zvýšeniu výnosov dlhopisov a taktiež 
k poklesu akciových trhov. Globálny dlhopisový index zaznamenal za mesiac pokles o 3,3 %, čím zvrátil veľkú časť 
pozitívneho výnosu zaznamenaného v januári, zatiaľ čo akcie rozvinutých trhov zaznamenali pokles o 2,4 %. 
S ekonomickými údajmi, ktoré naznačujú, že recesia nemusí hroziť, investori prehodnotili svoje očakávania 
ohľadne výšky jednotlivých úrokových sadzieb, hlavne v USA a Európe.  

Aj keď by sa dalo očakávať ako zvyčajne, že akcie podporia odolné ekonomické údaje, trhy zareagovali skôr 
negatívne, keďže investori boli sklamaní z vyhliadok na skorší pivot. To znamená skoršie otočenie menovej politiky 
Fedu a ECB.  

Európska centrálna banka (ECB), Bank of England (BOE) a americká centrálna banka (Fed) oznámili zvýšenie 
sadzieb začiatkom mesiaca v súlade s očakávaniami. Fed hlasoval za zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov (bps) 
na úroveň 4,75 %, a následne na tlačovej konferencii šéf Fedu povedal, že bude potrebné podstatne viac dôkazov, 
aby si bol istý, že sa inflácia bude znižovať. Neskôr v mesiaci však predseda Fedu Jay Powell varoval, že sa očakáva, 
že proces dezinflácie bude mať pred sebou ešte dlhú cestu a pravdepodobne bude potrebné ďalšie zvyšovanie 
sadzieb, najmä ak budú makro dáta naďalej silnejšie. ECB vo februári zvýšila úrokové sadzby o 50 bázických bodov 
na 2,5 %, čím potvrdila zámer „pokračovať v kurze výrazného zvyšovania úrokových sadzieb stabilným tempom a 
udržiavať ich na úrovniach, ktoré sú dostatočne reštriktívne na zabezpečenie včasného návratu inflácie na 2% cieľ“.  

Napriek poklesu celkovej inflácie v dôsledku nižších cien energií je prezidentka ECB Christine Lagardeová stále 
znepokojená jadrovou infláciou a výslovne vyjadrila zámer zvýšiť sadzby o ďalších 50 bázických bodov v marci. 
Celková inflácia v eurozóne v januári klesla na 8,5 %, no jadrová inflácia zostala nezmenená na úrovni 5,2 %. 

 

UPOZORNENIE 

Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si 
predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. 
spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na 
www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.  

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. 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, pričom tento podiel môže dosiahnuť 
až 100%. 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. 
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