
 

 
 

 

  

 

   

CE Bond, o.p.f.                                                                                        Január 2017  
 
 
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 9 449 048,89 EUR Začiatok vydávania PL:   30. 3. 2004 

Aktuálna hodnota podielu 0,035983 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 0,35 % 0,13 % 2,36 % 4,88 %  
 
 
 
 

 

 
 
Štruktúra portfólia podľa meny: 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
           

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

Dlhopis Pro Partners Holding III 8.10 % 

ROMGB 5.85 04/26/23 6.81 % 

ROMGB 5.95 06/11/21 6.10 % 

ROMGB 5 ¾ 04/29/20 5.43 % 

MACEDO 3.975 07/24/21 4.40 % 

Dlhopis Penta 20 23/03/17 4.31 % 
 

      Komentár: 
 

Máme za sebou prvý mesiac nového roka. Začiatok sa niesol v 
pokojnom móde, nič nenarušilo pokoj po novoročných sviatkoch. Na 
konci mesiaca sa však na finančných trhoch prekonávali rekordy. Index 
Dow Jones sa po prvýkrát dostal na úroveň 20 000 bodov, širší S&P500 
pokoril úroveň 2 300 bodov. Trhy čakajú na prvé kroky prezidenta 
Donalda Trumpa. Teraz musí pretaviť svoje sľuby z kampane do reálnej 
ekonomiky. V januári odštartoval začiatok výsledkovej sezóny v 
Spojených štátoch a taktiež aj v Európe. Reportovali hlavne spoločnosti 
v oblasti financií a IT sektoru. Prezentované výsledky finančných 
ústavov môžeme označiť ako pozitívne, odhady trhu prekročili takmer 
všetky finančné ústavy. Doposiaľ reportované výsledky firiem prekonali 
očakávania trhu vo viac ako 70% prípadoch. V strede mesiaca zasadala 
aj ECB. Guvernér Draghi ponúkol skôr holubičí výhľad na rast úrokov v 
eurozóne v krátkej budúcnosti. Taktiež súčasný inflačný vývoj 
európskych centrálnych bankárov nevzrušuje. Guvernér Draghi 
zdôraznil, že menová politika ECB zostane uvoľnená a bude aj naďalej 
pomáhať európskej ekonomike. Banka potvrdila svoj záväzok 
pokračovať v QE najmenej do konca roka, a ak bude potrebné,aj dlhšie. 
Draghi opäť vyzval členské štáty eurozóny k rýchlejšiemu zavádzaniu 
dôležitých štrukturálnych reforiem. Za celý mesiac skončili indexy v 
USA mierne v pluse, v Európe obchodovanie za celý mesiac skončilo 
skôr zmiešane. 

  

  

 

 

 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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