Poučení o rizicích
Typ rizika

Popis rizika

Popis rizika

měnové

Pravděpodobnost, že se tržní cena investičního nástroje změní (poklesne)
v důsledku změny měnového kurzu. Např. cenné papíry denominované v USD
při následném oslabení USD zaznamenávají pokles hodnoty takovéto investice
vyjádřené v CZK, aniž by se cena těchto cenných papírů v USD jakkoliv změnila.

Cena podílového listu vyjádřená v CZK může vlivem měnového kurzu kolísat, pokud portfolio podílového fondu obsahuje
investiční nebo finanční nástroje denominované v cizí měně. Obdobně měnové riziko ovlivňuje hodnotu investice
do podílových listů, pokud jsou přímo tyto podílové listy denominovány v jiné měně, než je „domácí“ měna investora.

úrokové

Pravděpodobnost změny (poklesu) tržní ceny investičního nástroje v závislosti
na změně úrokových sazeb. Úrokovému riziku jsou vystaveny především obchody
s dluhovými cennými papíry, jejichž tržní cena se pohybuje nepřímo úměrně
k pohybu úrokových sazeb, a úrokové deriváty.

Cena podílového listu může vlivem změny tržních úrokových sazeb kolísat, pokud portfolio podílového fondu obsahuje
nástroje, jejichž tržní cena je závislá na úrovni tržných úrokových sazeb. Typicky se jedná o dluhové cenné papíry (dluhopisy,
směnky apod.), úrokové deriváty (úrokové futures apod.) apod.

kreditní

Pravděpodobnost, že emitent cenných papírů nebude moci dostát svým
závazkům z těchto cenných papírů vyplývajících (např. neschopnost splatit
dluhopisy), nebo v důsledku chybných rozhodnutí managementu a špatných
hospodářských výsledků dojde k výraznému poklesu tržní ceny cenného papíru
(např. u akcií).

V případě, že podílový fond investuje do investičních nástrojů (zejména cenných papírů), které nemají vysoký rating (alespoň
tzv. „investiční stupeň“), anebo nemají žádný oficiální rating, ale z dostupných zdrojů jsou známé indicie, že emitent
takového cenného papíru není hodnocen jako „vysoce bonitní“, je portfolio fondu a potažmo i podílový list vystaven
zvýšenému kreditnímu riziku. Ačkoliv tyto cenné papíry mohou přinášet potenciálně vyšší výnos, neschopnost emitenta
splatit např. dluhopis v době jeho maturity, způsobí ve svém důsledku pokles ceny podílového listu.

likviditní

Pravděpodobnost, že v případě potřeby promptní přeměny investičního nástroje
do peněžních prostředků je tato transakce zatížena dodatečnými transakčními
náklady nebo ji dokonce nelze provést v požadovaném termínu. Riziko likvidity
je relevantní především u málo obchodovaných nebo individualizovaných
investičních nástrojů a u investičních nástrojů, kde se kupující zavazuje držet
tento nástroj alespoň po určitou minimální dobu.

V případě, že podílový fond investuje do málo likvidních aktiv, jako jsou např. nemovitosti, cenné papíry s nižším ratingem
apod., cena podílového listu může poklesnout v důsledku vzniku dodatečných nákladů spojených s potřebou podílového
fondu rychle taková aktiva prodat. Obdobně je takovému riziku vystaven sám investor (podílník), pokud je se zpětným
odkupem určitých podílových listů před uplynutím určité časové periody spojen výstupní poplatek.

Pravděpodobnost změny tržní ceny investičních instrumentů (zejména akcií
a některých derivátů), jejichž cenový vývoj je spjat s hospodářským cyklem
určitého regionu anebo jde o teprve se rozvíjející trh či ekonomiku. Například
se může jednat o cenné papíry (akcie a dluhopisy) a ostatní investiční nástroje
emitované společnostmi podnikajícími v zemích střední a východní Evropy,
v zemích blízkého východu či např. v jihovýchodní Asii, Číně apod.

Podílové fondy, jejichž investiční politika je zaměřena na úzce vymezený geografický region, jsou vystaveny riziku
hospodářských cyklů, které takový region ovlivňují. Kromě tradičních makroekonomických veličin mohou mít na jednotlivý
region negativní vliv i neočekávané přírodní katastrofy, demografická struktura a její vývoj a další „netržní“ aspekty. Nízká
diverzifikace portfolia fondu napříč různými geografickými regiony může přinášet výnosový potenciál v období ekonomického
růstu zemí tohoto regionu, ale stejně tak bude hodnota podílových listů fondu zaměřeného na úzce vymezený region
významně klesat např. při recesi následující přehřátý růst, přesunu výrobních kapacit do konkurenčních regionů, uvalení
dovozních cel a kvót na zboží z takového regionu apod.

Pravděpodobnost změny tržní ceny investičních instrumentů (zejména akcií
a některých derivátů), jejichž cenový vývoj je spjat s hospodářským cyklem
celého odvětví. Například se může jednat o cenné papíry (akcie a dluhopisy)
a ostatní investiční nástroje emitované společnostmi podnikajícími výhradně
ve stavebnictví, energetice, nových technologiích či jakémkoliv jiném úzce
vymezeném odvětví.

Podílové fondy, jejichž investiční politika je zaměřena na úzce vymezené odvětví, jsou vystaveny riziku hospodářských cyklů,
které takové odvětví ovlivňují (typicky hospodářské cykly v automobilovém průmyslu či ve stavebnictví). Nízká diverzifikace
portfolia fondu napříč různými odvětvími může přinášet výnosový potenciál v období tzv. boomu, ale stejně tak bude hodnota
podílových listů fondu zaměřeného na úzce vymezené odvětví významně klesat v období recese či krize tohoto odvětví.

Pravděpodobnost změny politické situace, která negativně ovlivní investiční
nástroj, jeho cenu, převoditelnost, postavení emitenta apod. Jedná se např.
zavedení devizových omezení, změnu regulace, politickou nestabilitu, znárodnění
apod.

Podílové fondy, jejichž investiční politika je zaměřena na určitý geografický region či státem regulované odvětví, jsou
vystaveny politickému riziku, které takový region či odvětví ovlivňují. Politické riziko lze očekávat zejména v regionech
s nestabilní vnitřní a vnější politikou, v regionech s nedemokratickým státním zřízením a odvětvích řízených a regulovaných
státem. Změna politického prostředí ovlivňující emitenty investičních nástrojů, které nakupuje do svého portfolia podílový
fond, může velmi negativně ovlivnit hodnotu podílového listu takového fondu.
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