
 

 
 

 

  

 

   

CE Bond, o.p.f.                                                                                          Máj 2016  
 
 
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 8 602 783,87 EUR Začiatok vydávania PL:   30. 3. 2004 

Aktuálna hodnota podielu 0,035391 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 255024143 / 7500 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                   nízke        stredné       vysoké 

            
 Výkonnosť fondu v EUR: 

 
  1 M 6 M 1 rok 3 roky 

CE Bond -0,30 % -0,46 % -1,02 % -0,25 %  
 
 
 
 

 

 
 
Štruktúra portfólia podľa meny: 

 

 

 
 

           

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

Dlhopis Pro Partners Holding III 8.66 % 

ROMGB 5.85 04/26/23 7.37 % 

ROMGB 5.95 06/11/21 6.90 % 

ROMGB 5 ¾ 04/29/20 5.83 % 

Poland Govt 5,5 10/25/2019 4.57 % 

HGB 7 ½ 11/12/20 20/A 4.43 % 
 

Komentár: 
 

V máji trhy potešili hlavné makroekonomické dáta z USA. 
Zaregistrovali sme revíziu Q1 HDP USA na úroveň 0,8%, keď 
prvotná predpoveď hovorila o raste 0,5%. Spojené štáty americké 
ťahá domáca spotreba, oproti eurozóne sa oveľa lepšie darí trhu 
práce (miera nezamestnanosti 4,9% vs. 10,2%) a aj inflácia smeruje 
nahor. Významnou udalosťou bolo zverejnenie zápisu Fedu. Ako 
hovorí prepis zo zasadnutia väčšina účastníkov sa zhodla, že pokiaľ 
zverejnené dáta budú ukazovať na zrýchľovanie rastu ekonomiky, 
na ďalšie zlepšovanie na trhu práce a rast inflácie k 2% cieli, bude 
opodstatnené zvýšiť úrokové sadzby v júni. V zápise sa taktiež 
zmienili členovia výboru o obavách z prípadného dopadu tzv. 
brexitu, odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie Výsledková 
sezóna za prvý kvartál sa pomaly skončila, v sumáre priniesla 
pokles tržieb i ziskov, čo však bolo v súlade s očakávaniami. 
Najviac problémovými bol ťažobný sektor poznačený prepadom 
cien ropy a sektor financií. Spotrebiteľské ceny medziročne poklesli 
o 0,2 % za mesiac apríl v Európe. Akciové indexy mierne rástli. 
Americký S&P500 si pripísal 1,53%, európsky EuroStoxx50  
vzrástol o 1,16%, nemecký DAX pridal 2,23%. 

  

  

 

 

 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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