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EURO bond, o.p.f.                                                                            Apríl 2018 
 
 
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  10 543 506,19 EUR Začiatok vydávania PL:   12. 1. 2001 

Aktuálna hodnota podielu  0,041972 EUR Minimálna výška vstupnej investície: 20,00 EUR  

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

Bankové spojenie ČSOB, a.s. Číslo bankového účtu 
SK65 7500 0000 0001 

5505 9293 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                     nízke          stredné       vysoké 

     Výkonnosť fondu v EUR: 
  1 M 6 M 1 rok 3 roky  

EURO 
bond 

0,06% -1,32% -0,31% -1,53% 
 
 

 

 

 

              

                

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

iShares Euro Corporate Bond Large Cap 18,09% 

SPDR Barclays Euro High Yield Bond 
UCITS ETF 10,21% 

ISHARES EURO HY CORP BND 9,16% 

Penta 43 3,82% 

LYX ETF EUR CORP BOND ETF 3,76% 

      

        

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. 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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http://www.iad.sk/

