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ČESKÝ 
KONZERVATIVNÍ   
o.p.f. 

                                                          Oktober 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: 8 357 991,55 EUR Začiatok vydávania podielových listov:   1.11.2007 

Aktuálna hodnota podielu: 0,040168 EUR/ 1,0855 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. -0,28 % 0,28 % 0,35% 0,28%  
 

 
 

 

 
 
  

Najväčšie dlhopisové investície 

Dlhopis Podiel 

Czech Govt Float 07/23/2017 9,94% 

CZGB 1 06/26/26 7,94% 

Czech Govt 4 04/11/17 7,88% 

MACEDO 4 ⅞ 12/01/20 5,27 % 

TURKEY 5 ⅛ 05/18/20 4,75% 

 
 

Komentár: 
Hlavnými témami, ktoré ovplyvňovali dianie na svetových trhoch v mesiaci október boli 
výsledková sezóna v Spojených štátoch, zasadnutie ECB a predvolebná kampaň v USA medzi 
Hillary Clintonovou a Donaldom Trumpom.  Americké firmy, čo sa týka zverejnených výsledkov 
oznamujú lepšie čísla ako počítal konsenzus trhu, s porovnaním s minulým rokom im rastú 
zisky aj tržby. Zisky nad odhad reportovalo takmer 80% spoločností, ktoré zatiaľ reportovali 
výsledky. Veľmi dobre výsledky predstavil hlavne finančný sektor. Očakáva sa, že za tretí 
kvartál zisky spoločností, ktoré sú súčasťou S&P500 vzrastú o o 2,6 %. Pokiaľ sa tieto 
predikcie naplnia, zvýšia sa zisky v medziročnom porovnaní po prvýkrát od druhého kvartálu 
minulého roku. Reakcia na amerických trhoch na dosiahnuté výsledky je neutrálna, indexy sa 
pohybujú blízko svojich maxím, ale nemajú zatiaľ podporu k ďalšiemu rastu. Európska 
centrálna banka ponechala základne úrokové miery bez zmien.  Guvernér Draghi oznámil, že 
ekonomika eurozóny pokračuje v pozvoľnom avšak stabilnom oživení. Úrokové sadzby budú 
na súčasných alebo nižších úrovniach po dlhšiu dobu a budú uplatňované omnoho dlhšie ako 
program QE. Medziročná miera inflácie v mesiaci september podľa finálnych dát vzrástla na 
0,4 % z 0,2 % v auguste. Navzdory zrýchleniu rastu inflácie naďalej ostáva hlboko pod cieľom, 
ktorý má ECB vytýčený na úrovni 2%. Predvolebný súboj v USA ovlplyvňujú hlavne zverejnené 
prieskumy o podpore medzi voličmi. Do súboja sa zapojila aj federálna FBI, keď zverejnila, že 
bude opäť preskúmavať emaily Hillary Clintonovej. Táto informácia mala za následok, že 
náskok, ktorý si vybudovala za posledné týždne sa výrazne zúžil. Za celý mesiac si americké 
indexy odpísali medzi 1-2%, v Európe STOXX Europe 600 klesol o 1,15 %, DAX pridal 1,47 %.    

 

 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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