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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:

91 856 087,61EUR 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

18,43%

DB X-Trackers MSCI USA

12,23%

Ishares S&P 500 Index Fund

12,16%

DB X-TRACKERS MSCI WORLD

8,36%

Pro Diagnostic Group, a.s.

5,68%

SHS EURO STOCK 50 THEAM EASY

5,50%

SPDR S&P 500 ETF

3,31%

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
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1 rok
6,12%

3 roky
16,76%

riziko

V Amerike zakončili akciové indexy mesiac júl v pozitívnom svetle v
porovnaní s minulým mesiacom. Za celý mesiac júl index Dow vzrástol o 2,5 %,
S&P pridal 1,9 % a Nasdaq Composite vzrástol o 3,4 %. Svoje absolútne maximum
posunul index Dow na úroveň 21 929,80 bodu. Index volatility VIX klesol o 0,29 %
na 10,26 bodu a výnos 10ročných vládnych dlhopisov USA sa zvýšil o necelý jeden
bázický bod na 2,292 %. Indexy dostali podporu hlavne zo sektoru energy, kde sa
ropa dostala opäť cez úroveň 50 USD/barel. Pomohlo tomu aj vyhlásenie Saudskej
Arábie o možnom produkčnom obmedzení z jej strany. V Spojených štátoch
pokračuje v svižnom tempe výsledková sezóna za Q2. Výsledky spoločností zatiaľ
prekonávajú odhady na úrovni zisku zo 77% prípadov, na úrovni tržieb na 73%.
Čistý zisk rastie o 9,6 %. Americká centrálna banka oznámila a zopakovala
statement rovnaký ako v mesiac jún, hlavne čo sa týka vývoja menovej politiky. Fed
oznámil ústami svojej šéfky Janet Yallen, že bude znižovať svoju bilanciu
pravdepodobne od septembra prípadne októbra. Toto vyhlásenie pomohlo euru
dostať sa na úrovne cez 1,17 EUR/USD.
Komentár:

Najväčšie investície

rozhýbte svoje peniaze

20 EUR

5 rokov Minimálna výška nasledujúcej investície:

Bankové spojenie:

\

12.2.2001

0,0321420 EUR Minimálna výška vstupnej investície:

