
 

 
 

 

 

 
 

   

EURO bond, o.p.f.                                                                            Júl 2017 
 
 
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 9 492 987,23 EUR Začiatok vydávania PL:   12. 1. 2001 

Aktuálna hodnota podielu 0,0421480 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 155059293/7500 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                     nízke          stredné       vysoké 

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

EURO 
bond 

0,26% 0,62% 0,70% -0,32% 
 
 

 

 

 

           

                

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

iShares Euro Corporate Bond Large Cap 11,97% 

Slovakia Govt 4 04/27/2020 5,96% 

SPDR Barclays Euro High Yield Bond 
UCITS ETF 5,78% 

ISHARES EURO HY CORP BND 5,17% 

Slovak Govt 5.3 05/12/2019 4,66% 

Penta 43 4,21% 
 

Komentár: V Amerike zakončili akciové indexy mesiac júl v pozitívnom svetle v 
porovnaní s minulým mesiacom. Za celý mesiac júl index Dow vzrástol o  2,5 %, S&P 
pridal 1,9 % a Nasdaq Composite vzrástol  o 3,4 %. Svoje absolútne maximum posunul 
index Dow na úroveň 21 929,80 bodu. Index volatility VIX klesol o 0,29 % na 10,26 
bodu a výnos 10ročných  vládnych dlhopisov USA sa zvýšil o necelý jeden bázický bod 
na 2,292 %. Indexy dostali podporu hlavne zo sektoru energy, kde sa ropa dostala 
opäť cez úroveň 50 USD/barel. Pomohlo tomu aj vyhlásenie Saudskej Arábie o 
možnom produkčnom obmedzení z jej strany. V Spojených štátoch pokračuje v 
svižnom tempe výsledková sezóna za Q2. Výsledky spoločností zatiaľ prekonávajú 
odhady na úrovni zisku zo 77% prípadov, na úrovni tržieb na 73%. Čistý zisk rastie o 
9,6 %. Americká centrálna banka oznámila a zopakovala statement rovnaký ako v 
mesiac jún, hlavne čo sa týka vývoja menovej politiky.  Fed oznámil ústami svojej šéfky 
Janet Yallen, že bude znižovať svoju bilanciu pravdepodobne od septembra prípadne 
októbra. Toto vyhlásenie pomohlo euru dostať sa na úrovne cez 1,17 EUR/USD. 
 
 
 

  

  

 

 

 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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