KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A
Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473972
Staňte se vlastníkem těch nejvěhlasnějších firem a pravidelně dostávejte podíl na jejich zisku
Doporučená délka investice

Hodnota majetku (AUM) k 13.12.2018

5 let

4 286 510 179 CZK
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KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018
OBDOBÍ
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OD ZALOŽENÍ

Výkon kumul.

-7.03%

-2.15%

-5.69%

-5.85%

-6.39%

-1.14%
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+23.45%
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-7.03%

+5.01%
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+5.35%
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POPIS FONDU
Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností (jakými jsou například
Microsoft, VISA, PepsiCo, Komerční banka), které pravidelně vyplácejí svým akcionářům

Základní údaje k 13.12.2018

Aktuální kurz 1,2345 CZK

zisky ve formě dividend. Investor se díky své investici podílí na podnikání a zisku jiných

ISIN CZ0008473972

firem, stává se spolumajitelem těchto firem, pomáhá firmě růst a miliony zaměstnanců v

AUM 4 286 510 179 CZK

tu chvíli pracují pro něj. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový
výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Měna CZK

Dividendové akcie jsou ve srovnání s trhem stabilnější a nepodléhají tolik prudkým

Číslo účtu 1070156900267/0100

změnám v ceně. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní
trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Rozložení investic mezi jednotlivé
trhy a sektory je na rozhodnutí zkušeného portfolio manažera. Fond je nabízen ve dvou
třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy jsou všechny přijaté
dividendy do fondu jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté
dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu.

Frekvence oceňování denně
Min. investice 500 000 CZK
Pravidelná investice 10 000 CZK
Vstupní poplatek 1.50%
Manažerský poplatek 1.60%

VÝHODY FONDU
Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období
poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše
dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti,
Možnost podílet se na ziscích věhlasných a úspěšných firem
Investor se stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u
Pepsico – piju Pepsi a utrácím za ni v. piju Pepsi a roste mi zisk mé společnosti
Investice jsou realizovány po celém světě - investiční strategie není svázána s žádným
benchmarkem, portfolio manažer tak může v portfoliu preferovat dividendové akcie z
celého světa

Dan Karpíšek
Portfolio manažer

SLOŽENÍ PORTFOLIA
GEOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ

Spojené státy americké 31.2%

Francie 9.4%

Německo 7.9%

Česká republika 5.3%

Japonsko 4.3%

Švýcarsko 3.4%

Velká Británie 2.5%
Lucembursko 2.4%
Polsko 1.8%

Rumunsko 3.3%

Belgie 2.4%

Eurozóna 2.4%

Finsko 2.2%

Rakousko 1.9%

Slovinsko 1.7%

Hong Kong 0.5%

Jiné 8.7%

Nizozemsko 4.5%

Norsko 0.9%

Kanada 1.9%

Jersey 0.9%

Rusko 0.5%

AKTIVA

Akcie 87.6%

Hotovost 8.7%

DLE SEKTORU

Podílové fondy 3.7%

Finanční služby

27.984%

Energetika (plyn,ropa)

14.5%

Informační technologie

11.318%

Telekomunikace

9.806%

Spotřební zboží

9.444%

Jiné

8.66%

Průmysl

6.651%

Zdravotní péče

5.2%

Spotřební služby

3.047%

Síťové služby (el.,voda…

2.018%

Základní materiály

1.377%
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Amundi Czech Republic
Již 23 let se staráme o Vaše investice

Poznejte nás lépe
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. patří mezi tři největší poskytovatele služeb kolektivního investování na českém trhu. Za více
jak dvacet let své historie se Amundi CR etablovala v respektovaného správce aktiv s regionální působností ve střední a východní Evropě.
Úspěšnost podtrhuje i vlastní nabídka fondů spravovaných přímo v ČR a kontinuální růst majetku pod správou, který se za posledních 10 let
zvětšil více jak pětkrát. K 30.9.2017 obhospodařovala naše společnost majetek v objemu 165 miliard Kč.

Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě
Hlavním a jediným akcionářem Amundi CR je mezinárodně působící skupina Amundi, která je dnes největším správcem aktiv v Evropě a v roce
2017 získala prestižní ocenění Správce aktiv roku, kdy porazila společnosti jako BlackRock, Schroders, Allianz Global Investors nebo Vanguard.
Objem majetku pod správou k 30.9.2017 dosahuje 1 400 miliard EUR.

Amundi v číslech:
1,4 bilionu €
majetku pod správou

Číslo 1
v Evropě1

TOP 10
celosvětově1

6 investičních center
po celém světě2
1 Zdroj: Žebříček IPE „Top 400 asset managers“ zveřejněný v červnu 2017 a založený na výši majetku pod správou k prosinci 2016.
2 Investiční centra: Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paříž a Tokio

Zaujalo Vás některé z naších řešení?
Informujte se více na bezplatné lince 800 111 166
Nebo navštivte jakoukoliv pobočku KB,případně kontaktujte svého bankovního poradce
Do fondů lze investovat rovnou i z internetového bankovnictví (Moje Banka)
v sekci Spoření a Investice – Nákup podílových listů
Kompletní návod jak investovat i celou nabídku naleznete na
www.amundi-kb.cz

VÍTE, ŽE…?
Každý 7. Člověk dnes investuje
Investování má tu výhodu, že můžete kdykoliv Vaše peníze vybrat i vložit
S Amundi Czech Republic denně klienti investují průměrně 20 milionů Kč
Nabízíme i univerzální investiční řešení, které se umí přizpůsobit trhu – jako např. investiční Manažer, KB PSA
Flexibilní či služba Investiční asistent

UPOZORNĚNÍ
Informace uvedené na těchto internetových stránkách mají indikativní povahu a neslouží jako návod k investování ani nepředstavují investiční
doporučení k nákupu či prodeji jakéhokoliv cenného papíru nebo jiného finančního instrumentu. Všechny údaje jsou pouze informativní a
nezávazné a mohou být měněny i bez předchozího upozornění. Informace zde uvedené byly získány ze zdrojů, které Amundi CR, a. s. považuje
za spolehlivé, přesto však Amundi CR, a.s. neodpovídá za úplnost, spolehlivost, aktuálnost a/nebo správnost všech zde uvedených informací a
neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Před provedením jakékoli investice si zde uvedené informace
ověřte nebo se informujte u našich pracovníků. S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost
investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena.

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Dlouhá 34, 110 15 Praha 1
IČ: 601 96 769,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
e-mail: info-cr@amundi.com
www.amundi-kb.cz

