
 

 
 

 

  

 

   

Optimal Balanced o.p.f.                                                                              Marec 2017 
 
 
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 16 368 543,28 EUR Začiatok vydávania PL:   10. 4. 2006 

Aktuálna hodnota podielu 0,02925 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 -0,09 % 6,37 % 9,47 % 3,29 %  
 

 

 
 

 

 

 

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

Pro Diagnostic Group, a.s. 8.45 % 

VANECK VECTORS RUSSIA ETF 8.23 % 

Ishares MSCI Eastern Europe 10      8.22 % 

SPDR S&P Emerging Europe ETF 7.99 % 

Pro Partners Holding III 7.82 % 

Lyxor ETD Eastern Europe 5,62 % 

 
 

Komentár: 
 

V mesiaci marec zatvorili akciové indexy zmiešane. V Amerike index DJ 
stratil na hodnote 0.7% m/m, index S&P500 skončil jemne v červených 
číslach. Oveľa lepšie sa vyvíjali akciové indexy v Európe, kde si pripísal 
zisky index DAX ako aj francúzsky index CAC 40. V Amerike skončila de 
facto výsledková sezóna. Zisk nad odhady reportovalo 68 % spoločností, a 
tržby nad odhady reportovalo 52 % podnikov. Pozitívne prekvapiť sa darilo 
hlavne spoločnostiam z technologického sektora. Americká centrálna banka 
zvýšila podľa očakávaní trhu úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 
úroveň na 0,75-1,00 %. Fed uviedol, že ďalšie zvyšovanie bude postupné a 
úrokové sadzby sa budú nachádzať v nasledujúcich rokoch pod úrovňami, 
na ktorých sa nachádzali v dobe pred príchodom súčasnej uvoľnenej 
menovej politiky. Taktiež sa vyjadril, že proces zmenšovania svojej bilancie 
bude postupný a predvídateľný. V Európe sa opäť začalo skloňovať 
politické riziko pri očakávaní výsledkov volieb v Holandsku. Voľby vyhrala 
strana súčasného premiéra Marka Rutteho (VVD), kým populista Gert 
Wilders skončil až na druhom mieste. Výsledky volieb tak znížili obavy 
investorov o budúcnosť a celistvosť Európskej únie. Avšak budúce mesiac 
nás čaká dôležitejšia skúška v podobe ostrosledovaných francúzskych 
volieb, v ktorých majú reálnu šancu uspieť až štyria kandidáti, medzi nimi aj 
ultra-pravicová populistka Marine Le Pen, ktorá predstavuje pre Francúzsko 
a aj samotnú EU existenčné ohrozenie. 

 

 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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