
 

 
 

 

  

 

   

Protected equity 1, o.p.f.                                                                       Apríl 2018 
 
Zameranie fondu: 
 

Podielový fond svojim zameraním spadá do kategórie iný podielový fond. Zameraním investičnej politiky je investovať predovšetkým do 
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov finančného trhu, do podielových listov iných štandardných podielových fondov, cenných papierov 
európskych fondov a podielových listov otvorených špeciálnych podielových fondov, ktorých zamerania a ciele investičných politík sú v súlade s 
cieľmi a zameraním investičnej politiky podielového fondu alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania 
(Exchange Traded Fund). Cieľom investičnej politiky je aktívnym riadením podielového fondu v horizonte 2 rokov participovať na raste akciových 
a dlhopisových trhov a zároveň zabezpečiť, aby hodnota podielu na konci stanoveného obdobia bola rovná alebo vyššia ako na začiatku 
investičného obdobia. 

      
Základné informácie 
Čistá hodnota aktív 1 828 463,83 EUR Začiatok vydávania PL:   17.12.2007 

Aktuálna hodnota podielu 0,036988 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. SK19 7500 0000 0002 5513 1723 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                     nízke          stredné       vysoké 

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

PEQ1 0,80 % -0,35 % -0,07 % 0,68 %  
 
 

 
 
 
 
 

 

                 
 

 
 
 

 

 

Najväčšie investície 

Dlhopisy      Podiel 

ERMTX 4.500 06-NOV-2020 6,0 %   

TURKEY 5 ⅛ 05/18/20 30,7 % 

GAZPRU 3.389 03/20/20 8,5 % 

  

Akcie  

EUR db x-trackers MSCI WORLD TRN 
INDEX ETF 

  17.8 % 

iShares Core MSCI World UCITS 
ETF 

    6.1 % 

 

      Komentár: 
 

Apríl priniesol pozitívnu náladu na trhoch najmä vďaka zníženiu 
geopolitického rizika medzi Severnou Kóreou a USA a nižšej než 
očakávanej inflácií v USA a Eurozóne. Spomenuté faktory vyústili do rastu 
hlavných akciových indexov v USA, Európe ako aj v Ázii. Popri akciových 
indexoch, značný nárast bol zaznamenaný na trhu s ropou, ktorá dosiahla 
viac ako 3 ročne maximum a atakovala úroveň 70USD za barel.  Pozornosť 
pútal aj trh s dlhopismi a to najmä ten Americký, keď sa 10 ročný vládny 
dlhopis ako barometer ekonomickej aktivity prvý krát priblížil k trom 
percentám. Vyšší výnos na amerických dlhopisoch prispel k oslabeniu 
spoločnej európskej meny na hranicu 1,21 USD/EUR, čo pozitívne privítali 
európske akciové indexy, napríklad EuroStoxx 50, ktorý si pripísal viac ako 
6%. Zároveň sa čoraz viac do pozornosti dostáva zarovnávajúca sa 
výnosová krivka na amerických štátnych dlhopisoch, ktorá symbolizuje 
ekonomický cyklus, respektíve jeho časť v ktorej sa nachádzame. Podľa 
signálov z dlhopisového trhu sa javí, že ekonomický cyklus je na svojom 
vrchole po ktorom väčšinou nastáva ekonomická reštrikcia. Okrem 
fundamentálnych ukazovateľov trh pozorne vnímal vývoj na politickej scéne 
v Taliansku, ktorý do budúcna môže priniesť ešte značnú volatilitu v rámci 
Európy. Mimo udalosti v Európe sa investori zameriavali aj na pretrvávajúci 
spor medzi USA a Iránom, ktorý pravdepodobne ovplyvní aj dianie na 
európskom trhu. 

 
 
 

 

 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 
Bezplatná infolinka: 0800 601 601 
www.iad.sk 
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