
 

 
 

 

  

 

   

Optimal Balanced o.p.f.                                                                     September 2018 
 
 
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 17 312 969,41 EUR Začiatok vydávania PL:   10. 4. 2006 

Aktuálna hodnota podielu 0,02871 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. SK19 7500 0000 0002 5505 1213 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                   nízke        stredné       vysoké 

            
 Výkonnosť fondu v EUR: 

 
  1 M 6 M 1 rok 3 roky 

OB 2,21 % -3,10 %  -1,78 % 11,10 %  
 

 

 
 

 

 

 

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EU). 9.75 % 

Ishares MSCI Eastern Europe 10 9.27 % 

VanEck Vectors Russia ETF      7.49 % 

Sberbank Rossii OAO 5.35 % 

Moneta Money Bank 4.25 % 

Voxel SA      2,94 % 

 
 

Komentár: 
 
Mesiac September sa niesol v znamení nervozity na európskych trhoch 
a zároveň pomalého prehodnocovania súčasného ekonomického cyklu 
v Amerike. Samotná nervozita vyplýva z nesprávneho princípu, že najvyššie 
výnosy sa na trhoch dajú zarobiť tesne pred koncom cyklu a tak mnohí portfólio 
manažéri sa snažia udržať v hre dokiaľ hudba hrá. Podľa Financial Times, 
investičný fond, ktorý predčasne preklopí štruktúru portfólia z akciového do 
dlhopisového viac ako 12 mesiacov pred dosiahnutím vrcholu na akciovom trhu, 
môže prísť až o 15% ročného výnosu. To čiastočne vysvetľuje situáciu na 
súčasných trhoch, keď rôzne akciové indexy prehnane citlivo reagujú na 
akékoľvek správy ktoré by mohli znamenať ukončenie súčasného býčieho trhu. 
Pre bežného investora je nutné si uvedomiť že dlhodobé zhodnocovanie 
majetku by malo abstrahovať od krátkodobých výkyvov na trhoch a skôr sa 
zameriavať na dlhodobé kumulovanie kapitálu. Pre takéhoto investora je nutné 
mať dlhodobý investičný horizont, chladnú hlavu počas volatilného obdobia 
a potrebu uvedomenia že najväčšie výnosy sa nedosahujú tesne pred koncom 
ale počas najhlbšej trhovej krízy. Kedy presne táto kríza príde, nikto presne 
nevie, ale vzhľadom na súčasné trhové nálady je možné že prehodnotenie 
sentimentu príde podstatne skôr ako si všetci myslia.  
 
 

 

 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 
www.iad.sk 
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