
 

 
 

 

  

 

   

CE Bond, o.p.f.                                                                                            Júl 2018  
 
 
Zameranie fondu: 
 

Fond je vhodný pre stredne konzervatívnych investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v horizonte minimálne troch 
rokov a profitovať z potenciálu rýchlo sa rozvíjajúcich krajín predovšetkým strednej Európy a v menšej miere krajín južnej a juhovýchodnej 
Európy. 

      
Základné informácie 
Čistá hodnota aktív 9 966 539,49 EUR Začiatok vydávania PL:   30. 3. 2004 

Aktuálna hodnota podielu 0,03625 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. SK14 7500 0000 0002 5502 4143 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                   nízke        stredné       vysoké 

            
 Výkonnosť fondu v EUR: 

 
  1 M 6 M 1 rok 3 roky 

CE Bond 1,18 % -1,67 % -0,95 % 1,67 %  
 
 
 
 

 

 
 
Štruktúra portfólia podľa meny: 

 
 

  

 

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

ROMGB 5.85 04/26/23 5.65 % 

ROMGB 5.95 06/11/21 5.03 % 

POLGB 2 ¼ 04/25/22 4.73 % 

POLGB Float 05/25/28 4.57 % 

ROMGB 5 3/4 04/29/20 4.51 % 

Poland Govt 5,5 10/25/2019 3.84 % 
 

      Komentár: 
 

Počas mesiaca júl neopantalo trhy nielen extrémne teplé počasie, ale aj 
netradične dosť volatilné obdobie spôsobené zasadnutiami centrálnych bánk 
(FED a ECB), výsledkovou sezónou v Spojených štátoch amerických a takisto aj 
vyhláseniami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Európska centrálna banka 
rozhodla o ponechaní úrokových mier bezo zmien. Základná sadzba zostáva na 
0 % a depozitná sadzba na úrovni -0,4%. ECB pripomenula svoj záväzok skončiť 
QE (kvantitatívne uvoľňovanie) do konca tohto roka a držať sadzby na súčasných 
úrovniach najmenej do leta 2019.  Oživenie rastu v Eurozóne v druhom kvartáli 
pomaly ochabuje z úrovní z predchádzajúceho kvartálu. Deeskaláciu napätia 
medzi US-EU sa snažil zmierniť predseda EK Jean-Claude Juncker návštevou 
Washingtonu. Spoločne odsúhlasili plány a spoluprácu vedúcu k nulovým tarifám 
a bariéram medzi dvoma ekonomikami. Z makroekonomických dát potešil 
výrazný rast americkej ekonomiky v druhom kvartáli o 4,10% annualizovane. 
Zisky amerických spoločností v druhom reportovanom kvartáli boli veľmi silné. 
Takmer 90% spoločností prekonalo očakávania trhu svojimi výsledkami. 
Americké akcie merané indexom S&P 500  rástli za mesiac júl  takmer 4%, z 
vyspelých regiónov najviac darilo európskemu s nárastom cez 4%. Euro voči 
americkému doláru v medzimesačnom porovnaní posilnilo len mierne o 0,06% . 
Negatívne pôsobí napätie z rizika týkajúceho sa obchodnej vojny medzi 
Spojenými štátmi a Čínou  hlavne na trhy rozvíjajúcich sa štátov, tzv. emerging 
markets. 

  
  

 

 

 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 
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