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Zameranie fondu:
Fond investuje finančné prostriedky do nástrojov peňažného a dlhopisového trhu, ktoré sú vydané významnými domácimi a zahraničnými
subjektmi a to výhradne v EUR. Podiel dlhopisov predstavuje minimálne 80 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Durácia portfólia fondu je
určená investičným horizontom podielového fondu. Peňažné prostriedky zhromaždené v podielovom fonde investuje správcovská spoločnosť v
súlade so zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Základné informácie
Čistá hodnota aktív

10 841 965,24 EUR Začiatok vydávania PL:

12. 1. 2001

Aktuálna hodnota podielu

0,041705 EUR Minimálna výška vstupnej investície:

Počiatočná hodnota PL:

0,033194 EUR Minimálna výška nasledujúcej investície:

Bankové spojenie

20,00 EUR
20,00 EUR
SK65 7500 0000 0001
5505 9293

ČSOB, a.s. Číslo bankového účtu

Výkonnosť fondu v EUR:
Výnos a riziko:
EURO
bond

výnos

nízke

stredné

vysoké

6M

1 rok

3 roky

-0,52%

-1,42%

-1,68%

-1,25%

riziko

Komentár: Aj tento mesiac dokázal ako ťažko sú predvídateľné finančné trhy. Investori

Najväčšie investície
Investícia:

Podiel

iShares Euro Corporate Bond Large Cap
SPDR Barclays Euro High Yield Bond
UCITS ETF

17,57%
9,77%

ISHARES EURO HY CORP BND

8,90%

Penta 43

3,70%

LYX ETF EUR CORP BOND ETF

3,67%

Vážená modifikácia celkového portfólia

1,62

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

1M

museli prehodnotiť a stráviť novozavedenie amerických sankcií proti Iránu, nové
napätie medzi Tureckom a Spojenými štátmi a opätovné zhoršenie vzťahov na
pomedzí obchodnej vojny vo vzťahu US-Čína. Okrem Číny uvalil prezident Trump clá
na Rusko, kde sa objavili nové dôkazy o prepojení na Rusko pri otrave paralytickou
látkou novičokom. Tento celý koktejl správ spôsobil, že za celý mesiac august
performovali kladne hlavne indexy za Atlantikom. Pozitívom pre rast indexom v USA
bol reportovaný rast HDP za druhý kvartál a dáta z trhu práce. Stále však vidíme, že
rast miezd nie je taký razantný ako si FED predstavuje. Stále sa pohybuje na úrovni
rastu okolo 3% v ročnom porovnaní. Trh práce je na hranici možností, takže rada
odborov sa stretáva s nedostatkom pracovných síl. Zasadnutie Fedu neprinieslo
žiadne prekvapenie, keď trh zarátava ešte dvoje zvýšenie základnej úrokovej miery
tento rok. Výsledková sezóna v Spojených štátoch potvrdila solídnu výkonnosť
amerických firiem. Americké akciové indexy rástli 2-6%, najviac sa darilo
technologickému Nasdaq-u, ktorý prvýkrát v histórii prekročil hranicu 8000 bodov, a na
ktorom spoločnosť Apple dosiahla trhovú hodnotu viac ako1 bilión dolárov. Európsky
Eurostoxx50 s poklesom 3,76% takmer vymazal nárast z predchádzajúceho mesiaca.
Avšak čo sa týka Európy, politika zatieňuje dobré fundamenty. Trhy sú nepokojné kvôli
rozpočtovým plánom novej talianskej vlády. Vidíme, že aj prudký prepad tureckej líry
znepokojuje ECB, ktorá si všimla riziko európskych bánk, ktoré pôsobia v Turecku.
Posilňoval hlavne dolár, na medzimesačnom porovnaní posilnil voči euru viac ako
0,7%.

