
 

 
 

 

  

 

   

Protected equity 2, o.p.f.                                                                          Apríl 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 1 717 283,95 EUR Začiatok vydávania PL:   31.3.2009 

Aktuálna hodnota podielu 0,034869 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. Číslo bankového účtu  255131803/7500 
 

 
Výnos a riziko: 
 
 

 
 
 

 
                                                  
                                     nízke          stredné       vysoké 

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

PEQ2 0,19 % -4,97 % -5,44 % -1,68 %  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Najväčšie investície 

Dlhopisy Podiel 

CBRD 5 06/14/17 32.90 % 

SKIRJ 2.250 24-APR-2017 10.98 % 

MOL 5.875%  20/04/2017 9.15 % 

  

Akcie     Podiel 

EUR db x-trackers MSCI WORLD TRN 
INDEX ETF 6.64 % 

 

Komentár: 
 
Začiatok mesiaca ovplyvňoval hlavne vývoj ceny ropy a zverejnené zápisy Fedu 
a ECB. Zo zápisu Fedu vyplynulo, že členovia Fedu intenzívne diskutovali o 
tom, či by nebolo vhodné zvýšiť sadzby na ďalšom zasadnutí. Vzhľadom k 
rizikám vychádzajúcich z globálnej ekonomiky ale medzi účastníkmi prevládol 
opatrný prístup k uťahovaniu monetárnej politiky. Zverejnenie zápisu zo strany 
ECB ukázalo, že niektorí predstavitelia centrálnej banky majú obavy zo 
záporných úrokov a úverového programu, ktorý by mohol zvýšiť závislosť 
európskych bánk na financovaní od ECB. Začala výsledková sezóna za 
Atlantikom, kde tradične odštartovala sezónu spoločnosť Alcoa. Začiatok 
výsledkovej sezóny nebol zlý, hlavne keď si pozrieme čísla amerických veľkých 
bánk. Z čísiel sa dá vyčítať, že hospodárenie sa zhoršuje, avšak nie tak veľmi 
ako sa očakávalo. Lepšie výsledky predstavili hlavne Bank of America, JP 
Morgan, Citigroup. Z pohľadu fundamentálnych, zverejnená bola Béžová kniha 
Fedu. V Európe boli zverejnené dáta o inflácii. Spotrebiteľské ceny v eurozóne i 
v celej Európskej únii stagnovali. Ceny tak zastavili pokles z minulého mesiaca. 
Infláciu dolu ťahali hlavne ceny pohonných hmôt, naopak hore ich tiahli ceny  v 
reštauráciách, ceny nájomného a dovoleniek. Na svojom zasadnutí menový 
výbor americkej centrálnej banky nechal úrokové sadzby bez zmeny. Výbor 
upozornil, že situácia na trhu práce sa stále zlepšuje, taktiež sa priaznivo vyvíja 
situácia na trhu s nehnuteľnosťami. Inflácia sa bude ešte nejakú dobu 
pohybovať pod 2% cieľom, a to predovšetkým kvôli poklesu cien energií. Podľa 
posledných dát celoročne prepočítaný rast americkej ekonomiky v prvom kvartáli 
spomalil na 0,5 %, čo predstavoval najslabší rast za posledné dva roky. Veľkým 
sklamaním a prekvapením bola japonská centrálna banka, BOJ. Banka sa 
rozhodla neuvoľniť ďalej svoju menovú politiku. Náladu v Európe ovplyvňovali 
okrem vyššie zmienených udalostí aj reportovaný hrubý domáci produkt 
eurozóny, ktorý vzrástol anualizovane o 0,6 %, kým nezamestnanosť klesla na 
úroveň 10,2%maximá. 

 

 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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