
 

 
 

 

  

 

   

Optimal Balanced o.p.f.                                                                        September 2016  
 
 
Zameranie fondu: 
 

Podielový fond je určený pre stredne konzervatívnych investorov, ktorí majú záujem v horizonte troch až siedmich rokov dosiahnuť maximálne 
zhodnotenie prostredníctvom kombinácie dlhopisových a akciových investícií. Fond uplatňuje kombinovanú stratégiu investícií tak do akciových 
nástrojov ako aj do nástrojov peňažného a dlhopisového trhu. Fond má regionálne zameranie na strednú a východnú Európu, menovite najmä 
Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Turecko, Rusko, Litva, Lotyšsko, 
Estónsko, Ukrajina a Macedónsko. 

      
Základné informácie 
Čistá hodnota aktív 15 377 930,67 EUR Začiatok vydávania PL:   10. 4. 2006 

Aktuálna hodnota podielu 0,027498 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 255051213/7500 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                   nízke        stredné       vysoké 

            
 Výkonnosť fondu v EUR: 

 
  1 M 6 M 1 rok 3 roky 

OB 0,85 % 2,91 % 4,11 % -9.64 %  
 

 

 
 

 

 

           

     

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

Pro Diagnostic Group, a.s. 8.84 % 

Pro Partners Holding III 8.16 % 

VANECK VECTORS RUSSIA ETF 7.61 % 

SPDR S&P Emerging Europe ETF 7.47 % 

Ishares MSCI Eastern Europe 10 7.43 % 

Lyxor ETD Eastern Europe 4,89 % 

 
 

Komentár: 
 

Vývoj na akciových trhoch v mesiaci september diktovali hlavne centrálne 
banky, a to hlavne Fed a Japonská centrálna banka. Zoskupenie okolo 
guvernérky Fedu Janet Yellenovej podľa očakávania sadzby  nezvýšil. 
Navyše došlo k uvoľneniu dlhodobého náhľadu nastavenia úrokových 
sadzieb v USA. Hlavná úroková sadzba  zostáva v pásme 0,25-0,5 %. 
Ekonomická aktivita v USA naďalej oživuje a rast počtu pracovných miest v 
hospodárstve bol viac ako solídny, uvádza report zo zasadnutia. Centrálna 
banka súčasne predstavila novú prognózu vývoja americkej ekonomiky. 
FED tento rok očakáva rast HDP o 1,8 %, rast inflácie na úrovni 1,3 %. V 
prospech rastu úrokov sa vyjadrili na zasadnutí až traja členovia výboru, 
najviac od decembra 2014. Naopak japonská centrálna banka prišla s 
prekvapením v opatreniach menovej politiky, a to s cieľovaním výnosovej 
krivky. To znamená, že bude umelo udržiavať cenové úrovne štátnych 
dlhopisov. Cieľom bude držať výnosy hlavne 10-ročných vládnych 
dlhopisov v blízkosti  nuly. Na trhoch zarezonovala aj dohoda kartelu OPEC 
na znížení produkcie ropy. Nový ťažobný limit pre kartel OPEC bol 
stanovený na úrovni 32,5 miliónov barelov denne a bude platiť od 
novembra. Prvá z troch televíznych debát medzi kandidátmi na amerického 
prezidenta medzi Donaldom Trumpom a Hillary Clintonovou bola víťazná 
pre Hilary CIintonovú podľa prieskumov televízie CNN. Za celý mesiac sa 
vyvíja indexy zmiešane. Dow klesol o 0,5 % a S&P 500 sa znížil o 
0,12%,CAC 40 stratil -0,21 %, nemecký index DAX klesol o -1,38 %. 
 

 

 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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