First Eagle Amundi International Fund
Smíšený fond

ISIN: LU1095742109

Měna: CZK

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

„First Eagle je kotvou v období politické a tržní nejistoty, fond navržený
pro váš lepší spánek, jeho heslem je levně nakoupit - draze prodat"

Doporučená délka investice

Tabulka výkonnosti k 21.10.2019

Hodnota majetku (AUM) k 14.6.2019

OBDOBÍ

YTD

1M

3M

6M

1R

2R

5R

OD ZALOŽENÍ

Výkon kumul.

+12.59%

-0.46%

-0.03%

+1.60%

+4.88%

-0.47%

+10.38%

+5.20%

Výkon p.a.

-

-

-

-

-

-0.24%

+2.00%

+1.00%

5 let+

188 402 773 008 CZK
RIZIKO
1

Fond vyhledává odolné společnosti, které jsou dočasně přehlíženy trhem bez opodstatněného důvodu. Tyto
společnosti kupuje pak takzvaně v akci, se slevou a prodává v momentě, kdy jsou znovu ve vyšší oblibě
investorů.
Základem je tzv. hodnotový přístup, který se zaměřuje na důkladnou analýzu firmy místo jen tržního
odvětví. Zároveň je přístup fondu velice trpělivý, pragmatický a opatrný. Manažeři se nenechávají strhnout
davem. Kupují jen ty firmy, které mají nepopiratelnou a těžko kopírovatelnou konkurenční výhodu – od
vlastnictví vzácného zdroje, přes know-how k vlastnictví distribuční sítě. Tyto firmy, s reálnou vnitřní
hodnotou, pak kupují v momentě, kdy trh pochybí a dané akcie jsou nabízeny výrazně levněji. Tím snižují
riziko a zajišťují vyšší jistotu a stabilitu investice. Trpělivý přístup podtrhuje i fakt, že na slevu, tedy moment
nákupu, u některých společností čekají i více než 10 let.
Fond je vhodný pro nákup zejména v politické a tržní nejistotě a pro dlouhodobou investici. Nemá omezení k
investici do určité třídy aktiv nebo sektoru, je flexibilní a adaptabilní - kromě akcií a dluhopisů drží i cenné
papíry vázané na zlato a to jako pojištění - ke snížení celkového investičního rizika fondu.
Fond je zajištěn do CZK.

4

5

6

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:
(-6.21%); (6.95%)
Základní údaje k 21.10.2019

Aktuální kurz 2 629,9700 CZK
ISIN LU1095742109
Měna CZK
Číslo účtu 107-3530830267/0100
Frekvence oceňování denně
Min. investice 5 000 CZK
Pravidelná investice 500 CZK

Manažerský poplatek 2.00%
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Vysoké riziko

Vstupní poplatek 2.00%

VÝKONNOST

800 111 166
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Nízké riziko

POPIS FONDU
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ISIN: LU1095742109

Měna: CZK

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

+12.59%
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VÍCE O RIZICÍCH
Podílníci fondu by měli zvážit především
následující rizika:

VÝHODY FONDU
- důkladná analýza společnosti, nejen odvětví – v každém odvětví lze najít hvězdné společnosti, které jsou
zbytečně opomíjené vzhledem k aktuální ekonomické situaci v daném odvětví, regionu
- velmi pragmatický a opatrný přístup – neinvestují do firem, jen proto, že to dělají všichni, ale protože jim
opravdu věří – hledají firmy, které mají vzácné aktivum, konkurenční výhodu (vzácný zdroj, distribuční síť,
know-how…)
- vhodný zejména v období nejistoty na trhu, kdy investiční přístup opatrnosti (kupují společnosti až v
opravdu výrazné slevě, čekají i několik let) poskytuje vyšší jistotu a stabilitu investice
- využití tržních mezer, omylů – jen proto, že je firma dočasně v nelibosti většinou neznamená to, že je to
správně

Tržní riziko vyplývající z investic do akcií a
dluhopisů
Riziko likvidity představuje riziko, že určité
aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou
cenu a nebo některý majetek fondu nebo
podkladových fondů nemusí být prodán
včas.
Riziko protistrany představuje riziko
neschopnosti účastníka trhu dostát svým
smluvním závazkům vůči portfoliu.

- dobrá stabilní výkonnost, dlouhodobě překonává světové trhy (MSCI World)
- „trpělivost je klíčem k úspěchu“ & „co je sexy je drahé“ – neinvestujeme „slepě“ do firem, jen proto, že to
dělají všichni
- prokazatelné výsledky, strategie fondu funguje v USA od konce 70. let

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny
Amundi. 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 nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo
nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových
investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy
podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou
zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových
informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Uvedené informace reflektují
názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi
nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. 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 kterékoli společnosti ze skupiny 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.
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