
 

 
 

 

 

 
 

   

EURO bond, o.p.f.                                                                            Február 2016 
 
 
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 7 034 012,42 EUR Začiatok vydávania PL:   12. 1. 2001 

Aktuálna hodnota podielu 0,0410510 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 155059293/7500 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                     nízke          stredné       vysoké 

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

EURO 
bond 

-0,62% -2,32% -3,81% -1,12% 
 
 

 

 

            

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

Pro Partners Holding III 9,62% 

Slovakia Govt 4 04/27/2020 8,61% 

Slovakia Govt 4,625 01/19/2017 7,45% 

Slovak Govt 5.3 05/12/2019 6,90% 

MACEDO 3.975 07/24/21 4,87% 

FCAIM 6 ¾ 10/14/19 4,84% 
 

Komentár: Sme svedkami výraznej volatility na trhoch, ktorá je spôsobená do značnej miery 
silnou koreláciou medzi cenami ropy a akciami. Ceny ropy citlivo reagujú na každú novú správu. 
Americká ekonomika vytvorila v januári 151 tisíc pracovných miest, čo bolo menej ako sa 
predpokladalo. Miera nezamestnanosti však poklesla na úroveň 4,9 %, očakávala sa stagnácia na 
decembrových 5 %. Rast miezd potešil, keď hodinová mzda zrýchlila rast o 0,5 % m/m. V 
Spojených štátoch prebieha stále výsledková sezóna avšak nemá takú hybnú silu potlačiť akciové 
indexy bližšie k maximám z minulého roku. Americká ekonomika vytvorila v januári 151 tisíc 
pracovných miest, čo bolo menej ako sa predpokladalo. Miera nezamestnanosti však poklesla na 
úroveň 4,9 %, očakávala sa stagnácia na decembrových 5 %. Rast miezd potešil, keď hodinová 
mzda zrýchlila rast o 0,5 % m/m. V Spojených štátoch prebieha stále výsledková sezóna avšak 
nemá takú hybnú silu potlačiť akciové indexy bližšie k maximám z minulého roku. Zápis FOMC, 
ktorý bol zverejnený nepriniesol nič zásadného. Členovia FOMC na svojom zasadnutí vyjadrili 
rastúce obavy z potencionálnych hrozieb pre americkú ekonomiku vrátane turbulencií na 
finančných trhoch, prepadu ceny ropy a spomaľovania čínskej ekonomiky. Rozhodli sa preto 
odložiť ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

  

 

 

 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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