
 

 
 

 

  

 

   

Optimal Balanced o.p.f.                                                                                   Jún 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 16 465 344,78 EUR Začiatok vydávania PL:   10. 4. 2006 

Aktuálna hodnota podielu 0,029171 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 -1,14 % 0,89 % 8,97 % -2,03 %  
 

 

 
 

 

 

 

Najväčšie investície 

Investícia: Podiel 

Pro Diagnostic Group, a.s. 8.35 % 

SPDR S&P Emerging Europe ETF 7.61 % 

Pro Partners Holding III      7.50 % 

Ishares MSCI Eastern Europe 10 7.44 % 

VANECK VECTORS RUSSIA ETF 7.09 % 

Lyxor ETD Eastern Europe 5,93 % 

 
 

Komentár: 
 

V mesiaci jún mali na trhy silný dopad vyhlásenia centrálnych bánk. ECB na 
svojom zasadnutí potvrdila aktuálne nastavenie menovej politiky, čo 
znamená, že do konca roku 2017 plánuje s odkupom aktív v hodnote 60 
miliárd mesačne. ECB publikovala aj novú prognózu ekonomického vývoja 
v eurozóne, ktorá predpokladá nižšiu infláciu, ako bolo pôvodne očakávané. 
Koncom mesiaca na Fóre o centrálnom bankovníctve, kde vystúpili 
centrálni bankári a akademici, Draghi naznačil, že všetko smeruje k 
silnejšej obnove ekonomiky a deflačné sily sa nahrádzajú v eurozóne 
reflačnými. Toto vyhlásenie vyvolalo búrlivú reakciu hlavne na dlhopisovom 
ale aj akciovom trhu. Euro atakovalo najvyššie úrovne za posledných 12 
mesiacov voči USD. Za Atlantikom americká centrálna banka (Fed) podľa 
očakávaní pokračovala s postupným uťahovaním menovej politiky a zvýšila 
sadzby druhýkrát v tomto roku do pásma 1% až 1,25%. V aktualizovanej 
makro projekcii FED mierne zlepšil výhľad vývoja ekonomiky v tomto roku a 
nezamestnanosti v tomto a budúcom roku. Výhľad inflácie pre tento rok 
naopak mierne znížil. Začiatkom mesiaca BoE ponechala v tesnom 
rozhodnutí (5:3) nezmenené nákupy aktív a úrokové sadzby. V polovici 
mesiaca jún sa svetové akcie dostali na svoje historické maximá, zisky však 
stratili po výrokoch centrálnych bankárov. Index EuroStoxx50 stratil 3,17%, 
S&P500 sa v čiernych číslach, zaznamenal rast o 0,48%. 

 

 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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