Apríl 2017
Zameranie fondu:

Global
Index
o.p.f.

Podielový fond je určený pre skúsenejších, dynamických investorov, očakávajúcich vyššie zhodnotenie a zároveň
akceptujúcich zvýšenú krátkodobú volatilitu, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne
piatich rokov.
Fond investuje finančné prostriedky do akciových investícií prostredníctvom indexových fondov obchodovaných na
burze (tzv. ETF) pokrývajúc hlavné akciové indexy vyspelých trhov po celom svete. Iba malú časť majetku fondu tvoria
prostriedky na účtoch a vkladoch v bankách.

Základné informácie
Čistá hodnota aktív:

93 245 581,50 EUR Začiatok vydávania PL:

Aktuálna hodnota podielu:
Odporúčaný investičný horizont:

ČSOB, a.s. Číslo bankového účtu (EUR):

Výnos a riziko:

20 EUR
155058573 / 7500

Výkonnosť fondu v EUR

výnos
Global Index

nízke

stredné

vysoké

ETF

Podiel

Lyxor ETF MSCI USA

19,13%

DB X-Trackers MSCI USA

12,55%

Ishares S&P 500 Index Fund

12,43%

DB X-TRACKERS MSCI WORLD

8,51%

Pro Diagnostic Group, a.s.

5,64%

SHS EURO STOCK 50 THEAM EASY

5,53%

Powershares QQQ Tr Ser. 1

4,38%

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
Bezplatná infolinka: 0800 601 601
www.iad.sk

1M
-0,39%

6M
10,09%

1 rok
14,48%

3 roky
26,93%

riziko

Komentár: Apríl

Najväčšie investície

rozhýbte svoje peniaze

20 EUR

5 rokov Minimálna výška nasledujúcej investície:

Bankové spojenie:

\

12.2.2001

0,0334340 EUR Minimálna výška vstupnej investície:

bol láskavý k investorom na akciových trhoch. Pozitívne výnosy sme
zaznamenali ako v Spojených štátoch, tak aj v Európe. Jedinou asset triedou, ktorá
performovala v záporných číslach bola zložka komodít. Táto priniesla investorom už
druhýkrát za sebou negatívny výnos. Kľúčovým čo pomohlo rastu indexov boli znaky
pevnejšej inflácie a slabší dolár. Dolárový index v mesiaci apríl stratil 1.3%, druhý za
sebou idúci prepad pre tento index. V Spojených štátoch aj v Európe začala
výsledková sezóna za prvý kvartál. Vidíme pozitívne reakcie na výsledky, o niečo
lepšie reportujú výsledky spoločnosti v Európe. Na začiatku apríla ako vždy boli
zverejnené čísla z trhu práce v Spojených štátoch, ktoré však boli pre trh
sklamaním. Headlinové číslo bolo len 98,000 nových pracovných miest vytvorených
v mesiaci marec, čo bolo o poznanie menej ako bol nastavený konsenzus trhu (180
000 nových miest). Miera nezamestnanosti klesla na úroveň 4.5 percenta. ECB
nezmenila svoj postoj, pokračuje v nákupe aktív v hodnote 60 miliárd mesačne a
tento program bude pokračovať až do konca tohto roku. Sadzby má v pláne
zvyšovať až po skončení programu kvantitatívneho uvoľňovania. Geopolitické riziko,
ktoré bolo zahrnuté hlavne v cenách akcií a dlhopisov v Európe sa znížilo po prvom
kole prezidentských volieb vo Francúzsku. Na risk-on nálade pomohol aj oznámenie
administratívy prezidenta Donalda Trumpa o plánoch na daňovú reformu, ktorú
prezentoval vo svojich predvolebných sľuboch. V Spojených štátoch rástol index
Dow Jones 1.3%, index S&P500 0.9%.

