
 

 
 

 

  

 

   

Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f.                                             Júl 2018 
 
 
Zameranie fondu: 
 

Fond patrí do kategórie fondov krátkodobých investícií a investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov 
peňažného trhu, vkladov v bankách a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a 
cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú 
denominované v eure. Cieľom správcovskej spoločnosti pri riadení fondu je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť fondu 
neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období. Modifikovaná durácia fondu je maximálne 1 rok. 

      
Základné informácie 
Čistá hodnota aktív 10 777 365,70 EUR Začiatok vydávania PL:   8.2.2008 

Aktuálna hodnota podielu   0,03808537 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. SK65 7500 0000 0002 5507 9873 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                     nízke          stredné       vysoké 

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

ZDK 0,06 % 0,29 % 0,53 % 1,45 %  
 

 

 

 

 

Termínované vklady v bankách 

Banka Podiel 

Privatbanka 17.45 % 

VUB 17.21 % 

CSOB 15.05 % 

SLSP 11.14 % 

J&T banka 10.25 % 

Unicredit Bank 7.90 % 

 
 

Komentár: 
Predstava, že finančné trhy sa počas letných mesiacov nesú na vlne nízkej 
volatility spojenej s nižšími obchodovanými objemami, sa nám v júli nepotvrdila 
a opak bol pravdou. Na európskych trhoch zavládla krátkodobo pozitívna 
nálada, ktorá pramenila z uvoľnenia rizika po úspešnom stretnutí medzi 
prezidentom európskej komisie Jeanom Junckerom a Donaldom Trampom. 
Napriek tomu, že k žiadnej konkrétnej dohode nedošlo, tak spoločné vyhlásenie 
o hľadaní riešenia k dosiahnutiu férovej obchodnej politiky z obidvoch strán 
a zamedzeniu ukladania nových taríf viedlo k pozdvihnutiu hlavných európskych 
indexov. DAX si pripísal takmer 5% a Eurostoxx 50 niečo viac ako 2%. V rámci 
jednotlivých indexov sa najviac darilo automobilovému priemyslu, ktorý je 
extrémne náchylný na vývoj v obchodnej politike. Európska mena sa voči doláru 
obchodovala približne na úrovni 1,17USD za 1 Euro, napriek nepriaznivým 
fundamentom, ktoré z krátkodobého hľadiska hrajú voči jej neprospech.  
Na komoditnom trhu stojí za zmienku prepad medi, ktorá sa považuje za 
barometer ekonomickej aktivity, čo je v dôsledku spomaľovania čínskej 
ekonomiky, najväčšieho spotrebiteľa komoditných surovín. Popri medi, klesala aj 
ropa ktorá klesla z 80USD za barrel na 74 USD, po tom ako Saudská Arábia 
súhlasila s navýšením produkcie nad očakávané limity.   
Čo sa týka amerického trhu, tak na západe nič nové.  Po marcovej korekcií, 
index SP&500 sa blížil k historickým maximám a v júni ukončil obchodovanie na 
úrovni 2815 bodov. Na americkú ekonomiku stále dolieha zotrvačnosť daňovej 
reformy ako aj stále relatívne uvoľnená monetárna politika, čo vedie k tomu že 
súčasný býčí trh je druhým najdlhším vo svojej histórií.   

 

 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 
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