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EURO bond, o.p.f.                                                                            Máj 2018 
 
 
Zameranie fondu: 
 

Fond investuje finančné prostriedky do nástrojov peňažného a dlhopisového trhu, ktoré sú vydané významnými domácimi a zahraničnými 
subjektmi a to výhradne v EUR. Podiel dlhopisov predstavuje minimálne 80 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Durácia portfólia fondu je 
určená investičným horizontom podielového fondu. Peňažné prostriedky zhromaždené v podielovom fonde investuje správcovská spoločnosť v 
súlade so zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

      
Základné informácie  
Čistá hodnota aktív  10 539 632,69 EUR Začiatok vydávania PL:   12. 1. 2001 

Aktuálna hodnota podielu  0,041500 EUR Minimálna výška vstupnej investície: 20,00 EUR  

Počiatočná hodnota PL:  0,033194 EUR Minimálna výška nasledujúcej investície: 20,00 EUR  

Bankové spojenie ČSOB, a.s. Číslo bankového účtu 
SK65 7500 0000 0001 

5505 9293 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                     nízke          stredné       vysoké 

     Výkonnosť fondu v EUR: 
  1 M 6 M 1 rok 3 roky  

EURO 
bond 

-1,12% -2,12% -1,39% -2,32% 
 
 

 

 

 

              

                

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

iShares Euro Corporate Bond Large Cap 18,05% 

SPDR Barclays Euro High Yield Bond 
UCITS ETF 10,09% 

ISHARES EURO HY CORP BND 9,04% 

Penta 43 3,84% 

LYX ETF EUR CORP BOND ETF 3,77% 

      

        

Komentár: Pozitívna nálada na trhoch ktorá panovala na prelome mesiacov apríl a máj 
sa postupne vytratila pod ťarchou politických a geopolitických udalosti, ktoré do 
značnej miery ovplyvňovali dianie počas celého mesiaca a podpísali sa najmä na dianí 
v Európe. Či už sa jedná o vypovedanie Iránskej dohody zo strany USA a následne 
nezhody medzi USA a Európskou Úniou ohľadom jej riešenia, napätá politická situácia 
v Talianku a možné úvahy o vystúpení Talianska z Eurozóny alebo nejasnosti ohľadom 
navrhovaných kvót na európsky hliník a oceľ zo strany USA, všetky udalosti priniesli 
nervozitu na akciových trhoch ako aj trhoch s dlhopismi. Súčasná situácia v Taliansku 
komplikuje rozhodovanie ECB o ukončení monetárneho stimulu. Na jednej strane 
inflácia v Eurozóne za máj vzrástla na 1,9% čo sa blíži k hranici inflačného cieľa 
stanoveného ECB a nezamestnanosť klesla na 8,5% čo predstavuje štvorročné 
minimum . Na druhej strane sa politická nervozita v Taliansku prenáša do periférnych 
krajín Európy ako Španielsko a Portugalsko, čo zvyšuje tlak na výnosy na štátnych 
dlhopisoch a následne škrtí potenciál budúceho rastu.Európske akciové indexy v máji 
zaznamenali prevažne poklesy, Euro Stoxx 50 stratil takmer 3%, zatiaľ čo americký 
index 500 najväčších amerických firiem SP&500 pripísal 4,6%. Pod tlak sa v máji 
dostalo aj EURO, predovšetkým ako dôsledok popísaných problémov. Celkovo 
spoločná európska mena klesla z úrovne 1,25 USD/EUR dosiahnutej vo februári na 
úroveň 1,16 USD/EUR s očakávaním pokračujúceho tlaku aspoň v najbližších 
týždňoch.   
 

  

  

 

 

 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. V súlade so schváleným štatútom podielového 
fondu môže podiel cenných papierov vydanými štátmi a 
medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútu 
fondu prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. 

 
IAD Investments, správ. spol., a.s. 
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 
www.iad.sk 
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