CPR Invest - Global Gold Mines
Akciový - rychle rostoucí trhy

ISIN: LU1989765471

Měna: EUR

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě

Investice do akcií firem těžících zlato může být vhodnou příležitostí v
kontextu stále se navyšující peněžní zásoby, která není krytá zlatem

Doporučená délka investice

Tabulka výkonnosti k 13.04.2021

Hodnota majetku (AUM) k 13.4.2021

OBDOBÍ

YTD

1M

3M

6M

1R

2R

5R

OD ZALOŽENÍ

Výkon kumul.

-3.00%

+4.56%

-2.61%

-18.25%

+9.01%

+41.69%

+26.40%

-18.86%

Výkon p.a.

-

-

-

-

-

+19.04%

+4.80%

-1.38%

5 let+

3 453 806 EUR
RIZIKO
1

2

3

4

Nízké riziko

POPIS FONDU
Fond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do
akcií společností specializujících se na sektor těžby zlata a akcií zlatých dolů v regionech, jako je například
Austrálie, Severní Amerika, Jižní Afrika, a dále do akcí společností působících v oblasti cenných kovů nebo
nerostů (např. skupin kovů stříbra a platiny), za předpokladu, že takovéto investice nepřekračují jednu
třetinu čistých aktiv fondu. Cílem fondu je překonávat referenční index FTSE Gold Mines.
Příklady Investic
Akcie společností Barrick Gold corp., Newmont corp., Gold Fields, Royal Gold inc. a další.
Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu
přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.
Poznámka: Dne 16.10.2020 proběhlo plánované sloučení fondů, o kterém jsme podílníky info...
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Vysoké riziko

Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let:
(-13.81%); (34.67%)
Základní údaje k 13.4.2021

Aktuální kurz 81,6200 EUR
ISIN LU1989765471
AUM 3 453 806 EUR
Měna EUR
Číslo účtu 35-6582510277/0100
Frekvence oceňování denně
Min. investice 200 EUR

VÝKONNOST

Pravidelná investice 20 EUR
Vstupní poplatek 3.00%
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Manažerský poplatek 1.70%

1.75

1.5

1.25

1

0.75

0.5

0.25
2008

2010

2012

2014

2016

2018

CPR Invest - Global Gold Mines

800 111 166

infocr@amundi.com

www.amundi-kb.cz

2020

7

CPR Invest - Global Gold Mines
Akciový - rychle rostoucí trhy

ISIN: LU1989765471

Měna: EUR

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

-3.00%

+10.48%

+40.82%

-8.29%

-7.51%

+46.73%

-16.98%

-1.93%

-53.52%

-14.17%

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

VÝHODY FONDU
- Zajímavá a jednoduchá investice do akcií společností zabývající se těžbou/zpracováním zlata
- S narůstajícím množstvím peněz s tzv. nuceným oběhem (fiat money), se investice do společností težících
vzácný kov, kterého je na světě pouze omezené množství, stává ještě zajímavější.
- Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 %

Tržní riziko vyplývající z investic do akcií
specifického průmyslového odvětví
Riziko protistrany - představuje riziko
neschopnosti účastníka trhu dostát svým
smluvním závazkům vůči portfoliu.

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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