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EURO bond, o.p.f.                                                                            Január  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  9 880 351,19 EUR Začiatok vydávania PL:   12. 1. 2001 

Aktuálna hodnota podielu  0,0423270 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 

-0,13% 0,42% 1,05% -0,36% 
 
 

 

 

 

              

                

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

iShares Euro Corporate Bond Large Cap 19,40% 

SPDR Barclays Euro High Yield Bond 
UCITS ETF 11,05% 

ISHARES EURO HY CORP BND 9,96% 

Penta 43 4,04% 

MACEDO 3.975 07/24/21 3,92% 

  
 

Komentár: Mohutné makro dáta napomáhajú synchronizovanému globálnemu rastu a 
tým tiahnu ceny akcií naďalej smerom hore. Americké akcie s v mesiaci január pripísali 
kladné prírastky. Najčerstvejšie dáta naznačovali, že momentum z konca roka bude 
pokračovať aj po začatí nového roka. Maloobchodné tržby a aj inflácia pokračuje v 
raste. Nezamestnanosť v Spojených štátoch zostáva na úrovniach okolo zdravých 4%.  
Avšak trh začína vnímať znaky rastúcej inflácie cez takmer 3% nárast v mzdách. V 
decembri rástla priemerná hodinová mzda o 2.5% y/y. Trh začína odhadovať aký to 
bude mať dopad na trh z dlhopismi. Otázkou zostáva postoj Fedu a ako sa postaví k 
rýchlejšiemu rastu výnosovej krivky amerických dlhopisov. Posledné dni mesiaca sme 
zaregistrovali, že entuziazmus na trhoch klesá ako rastú výnosy na amerických 
štátnych dlhopisoch. Videli sme, že relatívne dobre zareagovali cyklické sektory naproti 
sektorom, ktoré sú citlivé na rast úrokov. V Európe sme videli podobný vývoj. HDP 
eurozóny ukázal solídny rast 0.6% q/q za štvrtý kvartál. To znamená, že ročná miera 
rastu predstavovala 2.5%y/y, najsilnejší rast od roku 2007. Inflácia sa znížila na úroveň 
1.3% a to kvôli nižšej kontribúcii cien energií. Predstihové indikátory zostávajú 
robustné, signalizovaný PMI za január priniesol najlepší údaj za posledných 12 rokov. 
Minúty zo zasadnutia ECB naznačili, že Rada guvernérov je spokojná s rastom v 
eurozóne a že úroveň inflácie sa blíži k cieľu, ktorý sleduje. Výnosy z vládnych 
dlhopisov rástli signifikantne v mesiaci január. Dlhšia časť krivky 10-ročných G10 
dlhopisov vzrástla za mesiac o 30 bázických bodov. 

  
  

 

 

 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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