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ČESKÝ 
KONZERVATIVNÍ   
o.p.f. 

                                                         Apríl 2018 
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: 9 449 331,23 EUR Začiatok vydávania podielových listov:   1.11.2007 

Aktuálna hodnota podielu: 0,042335 EUR/1,0813CZK   Minimálna výška vstupnej investície: 600 CZK (20EUR) 

Odporúčaný investičný horizont: 2 roky Minimálna výška nasledujúcej investície: 600 CZK(20EUR) 

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% 0,49% -0,23% 0,39%  
 
 
 
 

 
 

 

 
 
  

Najväčšie dlhopisové investície 

Dlhopis Podiel 

ZFP Realitní fond 7,31% 

MACEDO 4 7/8 12/01/20 4,70% 

GPBRU 3.984 10/30/18 4,36% 

TURKEY 5 ⅛ 05/18/20 4,24% 

SKDATR 3 06/26/20 3,80% 

  

 
 

Komentár: Apríl sa niesol v duchu uvoľňovania rizika na akciových trhoch či už v 
Európe tak aj na trhoch v USA, čo pozitívne prispelo k rastu indexov, DAX + 5.8% a 
SP 500 +6.9%. Na trhoch v USA prevládala pozitívna nálada po zmiernení 
geopolitického rizika medzi USA a Severnou Kóreou, čo bolo čiastočne 
vykompenzované  odstúpením USA od dohody s Iránom a následnému rastu cien 
ropy nad 70 USD za barel. Ropa alebo WTI Crude Oil sa naposledy obchodovala na 
úrovni 70USD za barrel v roku 2014.  Najviac sledovaný indikátor ekonomickej 
aktivity v USA, 10 ročný štátny dlhopis sa prvý krát dostal na úroveň cez 3% čo malo 
za následok oslabovanie eura voči doláru pod úroveň 1,2 USD/EUR.Rovnako 
silnejší dolár, vyšší výnos na amerických dlhopisoch a očakávania postupného 
uťahovania monetárnej politiky v USA vytvárajú tlak na rozvíjajúce sa trhy (EM), na 
ktorých investori vyberajú svoje zisky z predchádzajúcich mesiacov a uchyľujú sa k 
bezpečnejším destináciám. 
Na trhoch v Európe prevládajú zmiešané signály ekonomického vývoja. Na jednej 
strane rekorde nízka nezamestnanosť na úrovni 8,6%, ktorá je najnižšia za 
posledných 9 rokov a na tej druhej nižšia než očakávaná inflácia, 1.4% dosiahnutá v 
marci tohto roka,  je stále pod inflačným cieľom stanoveným ECB, čo komplikuje 
rozhodnutia ECB o postupnom ukončovaní programu kvantitatívneho uvoľňovania. 
Napriek nevýraznému rastu inflácie sú očakávania nastavené že ECB začne 
postupné zvyšovanie hlavnej refinančnej sadzby ku koncu roka 2018.   
   

 

 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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