
 

 
 

 

  

 

   

Protected equity 2, o.p.f.                                                                     Marec 2018 
 
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 1 750 279,45 EUR Začiatok vydávania PL:   31.3.2009 

Aktuálna hodnota podielu 0,035531 EUR Minimálna výška vstupnej investície: 20,00 EUR  

Počiatočná hodnota PL:  0,035182 EUR Minimálna výška nasledujúcej investície: 20,00 EUR  

Bankové spojenie ČSOB, a.s. SK90 7500 0000 0002 5513 1803 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                     nízke          stredné       vysoké 

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

PEQ2 -0,13 % 0,50 % 0,96 % -4,05 %  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Najväčšie investície 

Dlhopisy Podiel 

TURKEY 5 ⅞ 04/02/19 31.70 % 

GPBRU 4 07/01/19 9.09 % 

VAKBN 3.500 17-JUN-2019 8.98 % 

HB Reavis Finance 08/2019 5,92 % 

SPRHIS 3 04/27/19 5,87 % 
 

Komentár: 
 
Investori presunuli svoje vnímanie strachu z rastúcej inflácie ktorá sa zatiaľ 
nejaví ako zásadný problém k obavám o nestálosť americkej politiky pod 
prezidentom Donaldom Trumpom. Kroky, ktoré robí americká administratíva sú 
ťažko odhadnuteľné a nečitateľné, čo prispieva k nervozite na trhoch. 
Vyhlásenie USA, že zavedú clá na import hliníku a ocele zatriasla trhmi a 
vyvolalo obavy o odvete hlavne zo strany Číny, ktoré by mohli vykoľajiť globálny 
synchronizovaný rast. Prezident Trump podpísal dekrét, kde sa stanovili clá na 
dovoz ocele vo výške 25% a na dovoz hliníka vo výške 10%. Svoje rozhodnutie 
zdôvodnil obavami o národnú bezpečnosť. USA sú najväčšími dovozcami ocele 
na svete. V roku 2016 sa podieľali na globálnom dovoze podľa objemu až 8 
percentami. Za posledné mesiace sme svedkami rastúcej volatility, keď sa môžu 
investori čoraz menej spoliehať na nadmernú pomoc monetárnych politík, či už 
ide o Fed, ECB alebo Bank of Japan. Trhy sú aktuálne v risk-off móde a 
investori redukujú svoje expozície v rizikových aktívach. Zatiaľ sa zdá, že 
akciová rally je aj naďalej neporušená vďaka stále nízkym reálnym výnosom na 
dlhopisoch, robustným globálnym rastom a expanziou ziskových marží 
podnikov. Nachádzame sa momentálne už v 9 roku akciovej rally, ktorá je zatiaľ 
druhá najdlhšia. Historicky však majú akcie tendenciu ponúkať investorom 
najlepšie výnosy v prostredí inflácie, ktorá sa pohybuje v rozmedzí  1% -  3%, čo 
je aktuálny konsenzus na trhu. 

 

 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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