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ČESKÝ 
KONZERVATIVNÍ   
o.p.f. 

                                                          Máj 2016 
Zameranie fondu: 
 

Fond je vhodný pre konzervatívnych investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné 
prostriedky v českej korune v horizonte jedného až dvoch rokov. Fond predstavuje vhodnú alternatívu k 
bežným účtom a dlhodobým termínovaným vkladom v českej korune. Fond investuje finančné 
prostriedky do nástrojov dlhopisového trhu (najmä štátnych dlhopisov Českej republike) a to v českej 
korune, alebo v iných menách, zabezpečených proti menovému riziku voči českej korune. 

      
Základné informácie 
Čistá hodnota aktív: 8 124 470,38 EUR Začiatok vydávania podielových listov:   1.11.2007 

Aktuálna hodnota podielu: 0,040096 EUR/ 1,0835 CZK   Minimálna výška vstupnej investície: 3 000 CZK 

Odporúčaný investičný horizont: 2 roky Minimálna výška nasledujúcej investície: 500 CZK 

Bankové spojenie (CZK):  ČSOB IBAN: SK12 7500 1719 3401 5505 8573 SWIFT: CEKOSKBX 
 

 
Výnos a riziko: 
 

 
 
 

 
                                                  
                                         nízke          stredné       vysoké 

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

Český konz. 0,04 % 0,13 % 0,61% -0,07%  
 

 
 

 

 
 
  

Najväčšie dlhopisové investície 

Dlhopis Podiel 

Czech Gov Float 10/27/2016 11,41% 

Czech Govt Float 07/23/2017 10,21% 

Czech Govt 4 04/11/17 8,05 % 

CETELEM Float 06/27/2016 4,58 % 

SMVAK 2 ⅝ 07/17/22 4,34 % 

 
 

Komentár: 
V máji trhy potešili hlavné makroekonomické dáta z USA. Zaregistrovali sme revíziu Q1 HDP 
USA na úroveň 0,8%, keď prvotná predpoveď hovorila o raste 0,5%. Spojené štáty americké 
ťahá domáca spotreba, oproti eurozóne sa oveľa lepšie darí trhu práce (miera 
nezamestnanosti 4,9% vs. 10,2%) a aj inflácia smeruje nahor. Významnou udalosťou bolo 
zverejnenie zápisu Fedu. Ako hovorí prepis zo zasadnutia väčšina účastníkov sa zhodla, že 
pokiaľ zverejnené dáta budú ukazovať na zrýchľovanie rastu ekonomiky, na ďalšie zlepšovanie 
na trhu práce a rast inflácie k 2% cieli, bude opodstatnené zvýšiť úrokové sadzby v júni. V 
zápise sa taktiež zmienili členovia výboru o obavách z prípadného dopadu tzv. brexitu, odchod 
Spojeného kráľovstva z Európskej únie Výsledková sezóna za prvý kvartál sa pomaly skončila, 
v sumáre priniesla pokles tržieb i ziskov, čo však bolo v súlade s očakávaniami. Najviac 
problémovými bol ťažobný sektor poznačený prepadom cien ropy a sektor financií. 
Spotrebiteľské ceny medziročne poklesli o 0,2 % za mesiac apríl v Európe. Akciové indexy 
mierne rástli. Americký S&P500 si pripísal 1,53%, európsky EuroStoxx50  vzrástol o 1,16%, 
nemecký DAX pridal 2,23%. 

 

 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. 

 
  

  
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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