
 

 
 

 

  

 

   

Protected equity 1, o.p.f.                                                                            Jún 2017 
 
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 1 809 600,13 EUR Začiatok vydávania PL:   17.12.2007 

Aktuálna hodnota podielu 0,036973 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 -0.09 % 0,31 % 1,63 % 2,88 %  
 
 

 
 
 
 
 

 

                 
 

 
 
 

 

 

Najväčšie investície 

Dlhopisy      Podiel 

BAPO 2.375 22-JAN-2018 11.27 %   

IPGIM 6 1/8 08/01/18 9.39 % 

FIA 6,625 % 15/03/2018 8.81 % 

EPHHLD 4.2 06/29/18 4.46 % 

Akcie Podiel 

EUR db x-trackers MSCI WORLD TRN 
INDEX ETF 7.08 % 

 

      Komentár: 
 

V mesiaci jún mali na trhy silný dopad vyhlásenia centrálnych bánk. 
ECB na svojom zasadnutí potvrdila aktuálne nastavenie menovej 
politiky, čo znamená, že do konca roku 2017 plánuje s odkupom aktív v 
hodnote 60 miliárd mesačne. ECB publikovala aj novú prognózu 
ekonomického vývoja v eurozóne, ktorá predpokladá nižšiu infláciu, ako 
bolo pôvodne očakávané. Koncom mesiaca na Fóre o centrálnom 
bankovníctve, kde vystúpili centrálni bankári a akademici, Draghi 
naznačil, že všetko smeruje k silnejšej obnove ekonomiky a deflačné 
sily sa nahrádzajú v eurozóne reflačnými. Toto vyhlásenie vyvolalo 
búrlivú reakciu hlavne na dlhopisovom ale aj akciovom trhu. Euro 
atakovalo najvyššie úrovne za posledných 12 mesiacov voči USD. Za 
Atlantikom americká centrálna banka (Fed) podľa očakávaní 
pokračovala s postupným uťahovaním menovej politiky a zvýšila sadzby 
druhýkrát v tomto roku do pásma 1% až 1,25%. V aktualizovanej makro 
projekcii FED mierne zlepšil výhľad vývoja ekonomiky v tomto roku a 
nezamestnanosti v tomto a budúcom roku. Výhľad inflácie pre tento rok 
naopak mierne znížil. Začiatkom mesiaca BoE ponechala v tesnom 
rozhodnutí (5:3) nezmenené nákupy aktív a úrokové sadzby. V polovici 
mesiaca jún sa svetové akcie dostali na svoje historické maximá, zisky 
však stratili po výrokoch centrálnych bankárov. Index EuroStoxx50 
stratil 3,17%, S&P500 sa v čiernych číslach, zaznamenal rast o  0,48%. 

 
 
 

 

 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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