
 

 
 

 

  

 

   

1. PF Slnko, o.p.f.                                                                                     August 2017 
 
 
Zameranie fondu: 
 

Fond patrí do kategórie dlhopisových podielových fondov. Je zameraný na investovanie do dlhových cenných papierov (štátnych dlhopisov, 
korporátnych dlhopisov, dlhopisov najvýznamnejších svetových bánk a finančných inštitúcií a zmeniek) a nástrojov peňažného trhu. Investície 
podielového fondu nie sú obmedzené regionálne, sektorovo ani z pohľadu ratingu. Modifikovaná durácia dlhopisovej časti portfólia podielového fondu je 
maximálne 7 rokov. 
 

      
Základné informácie 
Čistá hodnota aktív 2 572 026,28 EUR Začiatok vydávania PL:    24.3.1993 

Aktuálna hodnota podielu 0,036046 EUR Minimálna výška vstupnej investície: 20,00 EUR  

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

Posledná dividenda (brutto) 
31.3.2017 

0,00143312 Odporúčaný investičný horizont 3 roky 

Bankové spojenie ČSOB, a.s. SK57 7500 0000 0001 5585 3673 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                     nízke          stredné       vysoké 

            
 Výkonnosť fondu v EUR: 

 
  1 M 6 M 1 rok 3 roky 

1.PF Slnko 
0,19 % 1,39 % 2,30 % 8,74 % 

 
 

 

 

 

         

 

Najväčšie pozície 

Dlhopisy a ETF  

iShares Euro High Yield Corporate Bond 
UCITS ETF 

15,57% 

SPDR Barclays Euro High Yield Bond 
UCITS ETF 14,99% 

Prvý realitný fond, o.p.f. 14,94% 

Pro Partners Holding III. 9,38% 

MACEDO 3.975 07/24/21 8,18% 

iShares Euro Corporate Bond Large Cap 
UCITS ETF 5,33% 

 

Komentár: 
 

Tradične pokojnejšie letné obdobie bolo prerušené nárastom geopolitického rizika a to 
hlavne zvýšeným napätím medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi. Na dobrej 
nálade nepridali trhom ani teroristické útoky v Španielsku. Tieto udalosti mali za 
následok nárast volatility na akciových trhoch a pokles výnosov na bezpečných 
dlhopisoch. Makro dáta, ktoré prichádzajú, sú však pozitívne. Oživenie ekonomiky 
solídne napreduje od Európy cez Spojené kráľovstvo až po Japonsko. Rozvinuté trhy 
zaznamenali rast indexov okolo 0,2% za mesiac august, rozvíjajúce trhy avšak 
zaznamenali rast až cez 2% a to vďaka slabšiemu doláru a pozitívnym fundamentom v 
Číne. V Európe sa zlepšuje ekonomické prostredie, bolo reportované HDP za druhý 
kvartál v eurozóne na úrovni 2.2% anualizovane, čo predstavuje najvyššiu úroveň od 
2011. Silné PMI aj spotrebiteľská dôvera atakujú maximá a to ťahá euro k úrovniam 
1.20EUR/USD. Inflácia v Európe akcelerovala na úroveň 1.5%, avšak stále zostáva 
pod inflačným cieľom 2% ECB. Zlepšujúca sa situácia v eurozóne je v súlade so 
zverejneným zápisom zo zasadnutia ECB, kde sa Rada guvernérov vyjadrila, že je 
spokojná s rastom a stavom na trhu práce. Aj naďalej je však znepokojená, že sa 
zotavenie ekonomiky  neprenáša do vyšších cien. Za mesiac august vzrástol index 
Dow o 0,27 %, S&P 500 o 0,05 % a Nasdaq Composite posilnil o 1,27 %. Cena ropy 
Brent sa pohybuje nad úrovňou 50USD/barel.. 

    Priemerný výnos portfólia dlhopisov  3,76% p.a. 

    Modifikovaná dur portfólia dlhopisov  -1,46 

 

 

 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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