
 

 
 

 

  

 

   

Protected equity 1, o.p.f.                                                                     Február 2016 
 
Zameranie fondu: 
 

Podielový fond svojim zameraním spadá do kategórie iný podielový fond. Zameraním investičnej politiky je investovať predovšetkým do 
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov finančného trhu, do podielových listov iných štandardných podielových fondov, cenných papierov 
európskych fondov a podielových listov otvorených špeciálnych podielových fondov, ktorých zamerania a ciele investičných politík sú v súlade s 
cieľmi a zameraním investičnej politiky podielového fondu alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania 
(Exchange Traded Fund). Cieľom investičnej politiky je aktívnym riadením podielového fondu v horizonte 2 rokov participovať na raste akciových 
a dlhopisových trhov a zároveň zabezpečiť, aby hodnota podielu na konci stanoveného obdobia bola rovná alebo vyššia ako na začiatku 
investičného obdobia. 

      
Základné informácie 
Čistá hodnota aktív 1 920 788,06 EUR Začiatok vydávania PL:   17.12.2007 

Aktuálna hodnota podielu 0,036201 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 255131723/7500 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                     nízke          stredné       vysoké 

           
  Výkonnosť fondu v EUR 
  1 M 6 M 1 rok 3 roky 

PEQ1 0.04 % -0,26 % -1,64 % 2,57%  
 
 

 
 
 
 
 

 

                 
 

 
 
 

 

 

Najväčšie investície 

Dlhopisy      Podiel 

TRGV 5.000 01-MAR-2016 10.93 %   

HUGV 3.500 18-JUL-2016 10.76 % 

PEUP 6.875 30-MAR-2016 MTN 9.44 % 

  

Akcie Podiel 

EUR db x-trackers MSCI WORLD TRN 
INDEX ETF 5.30 % 

 

      Komentár: 
 

Sme svedkami výraznej volatility na trhoch, ktorá je spôsobená do 
značnej miery silnou koreláciou medzi cenami ropy a akciami. Ceny 
ropy citlivo reagujú na každú novú správu. Americká ekonomika 
vytvorila v januári 151 tisíc pracovných miest, čo bolo menej, ako sa 
predpokladalo. Miera nezamestnanosti však poklesla na úroveň 4,9 
%, pričom sa očakávala stagnácia na decembrových 5 %. Rast 
miezd potešil, keď hodinová mzda zrýchlila rast o 0,5 % m/m. V 
Spojených štátoch prebieha stále výsledková sezóna, avšak nemá 
takú hybnú silu potlačiť akciové indexy bližšie k maximám z 
minulého roku. Zápis FOMC, ktorý bol zverejnený nepriniesol nič 
zásadného. Členovia FOMC na svojom zasadnutí vyjadrili rastúce 
obavy z potenciálnych hrozieb pre americkú ekonomiku vrátane 
turbulencií na finančných trhoch, prepadu ceny ropy a 
spomaľovania čínskej ekonomiky. Rozhodli sa preto odložiť ďalšie 
zvyšovanie úrokových sadzieb. Ekonomický vývoj v eurozóne, 
prichádzajúce predstihové indikátory a aj reálne výsledky spolu s 
komentárom predsedu Európskej centrálnej banky v posledných 
týždňoch naznačujú, že regulátor menovej politiky zrejme v marci 
pristúpi k navýšeniu kvantitatívneho uvoľňovania. Toto 
presvedčenie síce nijako zásadne neovplyvnilo akciové trhy, avšak 
zasadilo tvrdú radu euru, ktoré minulý týždeň prudko strácalo voči 
doláru. 
 

 
 
 

 

 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 
Bezplatná infolinka: 0800 601 601 
www.iad.sk 
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