Prémiové řešení

Profesionální strategie
pro Vaše investice
nadpis: FOCUS fondy Pioneer: Jednoduché a profesionální řešení pro Vaše portfolio

Kompletní řešení pro klienta s konzervativním,
balancovaným i dynamickým profilem

„Pouze ti, kteří mají vždy pravdu,
nemusí diverzifikovat.“
Sir John Templeton
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Očekávaný výnos

V Amundi věříme, že cesta k dosažení
investičního úspěchu vede přes kvalitní
diverzifikaci, disciplínu, dodržení
investičního horizontu a aktivní správu.

Amudi Fund
Solutions
Balanced

6%
5%
Amudi Fund
Solutions
Conservative

4%
3%
2%

Amundi Funds II
European Equity
Target Income

Amundi Funds II
Global Multi-Asset
Target Income

Amundi Funds II
Absolute Return
Multi-Strategy

1%

Konzervativní

Fondy fondů – aktivně řízená portfolia

Vyvážený
Rizikový profil klienta

Dynamický

Upozornění: Údaje o očekávaném výnosu jsou ilustrativní. Očekávaný výnos může být
překonán, nebo naopak nemusí být dosažen a jeho výše není v žádném případě zaručena.
Minulá výkonnost není zárukou ani indikátorem budoucích výsledků.

Amundi Fund Solutions

Conservative ****

INVESTIČNÍ HORIZONT
3 až 5 let

PODÍL AKCIÍ
< 35 %

RIZIKO
nízké

MĚNOVÉ TŘÍDY
CZK, EUR, USD

Konzervativní řešení, charakteristické nízkým podílem akcií (0 až 35 %). Zbývající část portfolia je tvořena primárně dluhopisy a dluhopisovými fondy,
v menší míře jsou zastoupeny alternativní investice, komodity a hotovost. Možnost investovat část portfolia do akcií a alternativních investic dává fondu
i v období nízkých úrokových sazeb potenciál pro další zhodnocení. Aktivní správa fondu, široká diverzifikace a možnost úplně eliminovat akciovou složku
jsou pak klíčové pro omezení ztrát v případě negativního vývoje na trzích. Ve fondu je aktuálně zastoupeno 36 světových správců.
•	Fond typu „fond fondů“ investující do zhruba 50 cenných papírů nejvýznamnějších světových správců (PIMCO, BlackRock, AXA, Goldman
Sachs, Fidelity, JP Morgan a další).
•	Aktivně řízené portfolio – široká diverzifikace mezi dluhopisy a akcie po
celém světě.

•	Předpokládaná výkonnost je vyšší než u dluhopisových fondů při zachování nízké kolísavosti investice.
•	Fond je vhodný jako samostatné řešení nebo základ konzervativního
investičního portfolia pro investiční horizont minimálně 3–5 let.

Amundi Fund Solutions

Balanced ****

INVESTIČNÍ HORIZONT
5 až 7 let

PODÍL AKCIÍ
35–65 %

RIZIKO
střední

MĚNOVÉ TŘÍDY
CZK, EUR, USD

Středně dynamické, vyvážené řešení z rodiny fondů Amundi Fund Solutions. Zastoupení akciových fondů se může pohybovat mezi 35 až 65 %. Portfolio je
doplněno dluhopisovými řešeními, alternativními a komoditními fondy, případně část aktiv je držena v hotovosti. Ve fondu je aktuálně zastoupeno 38
světových správců.
•	Fond typu „fond fondů“ investující do zhruba 50 cenných papírů nej- •	Díky aktivní správě a extrémně široké diverzifikaci je fond vhodný jako
významnějších světových správců (PIMCO, BlackRock, AXA, Goldman
samostatné řešení nebo jako základ vyváženého investičního portfolia
Sachs, Fidelity, JP Morgan a další).
pro investiční horizont minimálně 5–7 let.
•	Aktivně řízené portfolio – široká diverzifikace mezi dluhopisy, akcie
a alternativní investice po celém světě.

Amundi Fund Solutions

Diversified Growth

INVESTIČNÍ HORIZONT
7 až 10 let

PODÍL AKCIÍ
65–85 %

RIZIKO
vyšší

MĚNOVÉ TŘÍDY
CZK, EUR

Nejdynamičtější řešení v rámci rodiny fondů Amundi Fund Solutions s nejvyšším potenciálem zhodnocení investovaných prostředků. Fond je určen dynamickým
investorům ochotným podstoupit vyšší kolísavost své investice. Podíl akcií, komodit a dluhopisů s vysokým výnosem může dosahovat 65–85 %. Portfolio
fondu je doplněno dluhopisovými řešeními, alternativními investicemi a část je držena v hotovosti. Ve fondu je aktuálně zastoupeno 36 světových správců.
•	Fond typu „fond fondů“ investující do zhruba 50 cenných papírů nejvýznamnějších světových správců (PIMCO, BlackRock, AXA, Goldman
Sachs, Fidelity, JP Morgan a další).
•	Aktivně řízené portfolio, široká diverzifikace primárně mezi dynamické
investice, doplněnými dluhopisy a alternativními investicemi z celého
světa.

•	Cílem je dosáhnout vyšší výkonnosti než nabízí balancované fondy.
•	Fond je vhodný jako samostatné řešení a základ dynamického investičního portfolia. Představuje smysluplné řešení rovněž pro pravidelné
investování. Investiční horizont minimálně 7–10 let.

Konzervativní multi-asset strategie
Amundi Funds II

Absolute Return Multi-Strategy

INVESTIČNÍ HORIZONT
3 až 5 let

PODÍL AKCIÍ
< 35 %

RIZIKO
nízké

MĚNOVÉ TŘÍDY
CZK, EUR

Aktivně řízený fond investující primárně do dluhopisů, doplněných akciemi (0–25 %), měnovými, realitními a komoditními investicemi. Jednoduché
konzervativní řešení, které Vás zbaví starostí s rozhodováním, jak rozložit své investice.
•	Flexibilní strategie zabezpečuje nízkou kolísavost a zároveň stále
atraktivní výnosový potenciál.
•	Fond „absolutního výnosu“ – cílem fondu je bez ohledu na vývoj na
kapitálových trzích přinést kladné zhodnocení, fond dokáže vytěžit jak
z pozitivního, tak z negativního dění na trzích.

•	Cílovaný výnos 2,5 až 3,5 % p.a.
•	Fond investuje do více než 900 různých investičních instrumentů.
•	Fond je vhodný jako základ konzervativního investičního portfolia pro
investiční horizont minimálně 3–5 let.

Dividendová strategie
Amundi Funds II

Global Multi-Asset Target Income

INVESTIČNÍ HORIZONT
5 a více let

PODÍL AKCIÍ
25- 45 %

RIZIKO
střední

MĚNOVÉ TŘÍDY
CZK, EUR, USD

Smíšený se zaměřením na široké spektrum aktiv a výnosy z alternativních zdrojů. Dividendová strategie nabízející moderní přístup (flexibilní, aktivní
správu na trzích po celém světě) a pravidelně vyplácený dividendový výnos ohlašovaný předem.
•	Fond investuje do více než 600 investičních instrumentů od dluhopisů,
přes akcie, komodity, realitní fondy až po strukturované finanční produkty.
•	Portfolio fondu je zaměřeno na aktiva nesoucí pravidelný příjem –
akcie vyplácející dividendu, dluhopisy nesoucí atraktivní kupón, apod.
Fond takto získané výnosy následně redistribuuje investorům ve formě
pravidelné dividendy.

•	
Dividendy z fondu jsou vypláceny čtvrtletně (leden, duben, červenec
a říjen). Roční dividendový cíl je stanoven vždy transparentně na začátku
každého roku – pro rok 2018 je to 5 %.
•	Fond je vhodný jako samostatné řešení nebo základ vyváženého portfolia,
speciálně pro investory vyhledávající pravidelný příjem ze svých investic
a s investičním horizontem minimálně 5 let.

Amundi Funds II

Global Equity Target Income ***

INVESTIČNÍ HORIZONT
5 a více let

RIZIKO
střední

MĚNOVÉ TŘÍDY
CZK, EUR, USD

Globální akciový fond se zaměřením převážně na trhy v Americe, Evropě a Japonsku. Podíl amerických akcií činí zhruba 50 %, což odpovídá složení
globálního akciového trhu. Cílem fondu je vyplácet dlouhodobě stabilní vysokou dividendu.
•	Fond investuje do více než 50 akciových titulů.
•	Ke zvýšení výnosů investiční tým využívá také opční strategie: přibližně
2/3 distribuce fondu tvoří dividendy společností v portfoliu a zbylá část je
generována příjmy z opčních prémií.

•	
Dividendy z fondu jsou vypláceny čtvrtletně (leden, duben, červenec
a říjen). Roční dividendový cíl je stanoven vždy transparentně na začátku
každého roku – pro rok 2018 je to 7 %.
•	Fond je vhodný jako samostatné dynamické řešení nebo základ vyváženého portfolia, speciálně pro investory vyhledávající pravidelný příjem ze
svých investic a s investičním horizontem minimálně 5 let.

Amundi Funds II

European Equity Target Income ***

INVESTIČNÍ HORIZONT
5 a více let

RIZIKO
střední

MĚNOVÉ TŘÍDY
CZK, EUR

Evropský akciový fond zaměřený na velké evropské společnosti vyplácející vysokou dividendu. Portfolio fondu představuje diverzifikovaný koš
evropských akcií s potenciálem vyššího dividendového a kapitálového růstu. Cílem fondu je vyplácet dlouhodobě stabilní vysokou dividendu.
•	Fond investuje do více než 60 akciových titulů.
•	
Dividendy z fondu jsou vypláceny pololetně (leden, červenec). Roční
dividendový cíl je stanoven vždy transparentně na začátku každého roku –
pro rok 2018 je to 6,75 %.
•	Manažer fondu se zaměřuje na tituly, u nichž vidí schopnost udržet a zvyšovat dividendy.

•	Díky opčnímu programu může fond nabídnout sektorově vyvážené
portfolio.
•	Fond je vhodný jako samostatné dynamické řešení nebo základ vyváženého portfolia, speciálně pro investory vyhledávající pravidelný příjem ze
svých investic a s investičním horizontem minimálně 5 let.

Upozornění:

CZ-FcF-2018-01

TENTO DOKUMENT MÁ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, NABÍDKU, INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ ANI JINOU INVESTIČNÍ SLUŽBU, A NEPŘEDSTAVUJE
ANI NENAHRAZUJE PROSPEKT NEBO STATUT. Uvedené informace nepředstavují nabídku podle § 1732, ani veřejnou nabídku podle § 1780
občanského zákoníku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora,
zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.
Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku
zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou
investiční službu nebo produkt. Upozorňujeme, že zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Předchozí ani očekávaná
budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska
právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní může
stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů
měnového kurzu. Zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými
důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. V případě zájmu o poskytnutí služby investičního poradenství či doporučení nebo
pro poradenství v otázkách daňových a právních se obraťte na profesionálního poradce. Společnost ACRAM ani její mateřská společnost Amundi
nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu.
Na tento dokument jako takový by nemělo být spoléháno a neměl by sloužit namísto nezávislého úsudku a uvedené společnosti není možné
volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto
materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí
osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci společnosti ACRAM
nebo Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny
regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou,
ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití
zakazovaly. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích a další informace o podmínkách investování jsou
zveřejněny v českém jazyce, případně v anglickém jazyce, ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů, v aktuálním
znění obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a v ceníku příslušného pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů,
se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami
pro ČR. Všechny informace jsou zveřejněny na www.pioneer.cz nebo www.amundi.cz, a můžete je zdarma získat v sídle společnosti ACRAM či
na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz. Tento dokument je vlastnictvím společnosti Amundi Czech
Republic Asset Management, a. s., společnosti skupiny Amundi (nebo jen „ACRAM“). Datum uveřejnění: 18. 1. 2018.
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