KBI Water fund
Akciový - sektorově orientovaný ISIN: IE00BZ2YQN98
Voda je základem života. Zásoby jsou ale omezené a klesají. Méně než 1 % světové vody je dnes využitelné. Spotřeba vody přitom neustále
roste: za posledních 40 let se světová populace zdvojnásobila a spotřeba vody dokonce zčtyřnásobila.
Doporučená délka investice

Hodnota majetku (AUM) k 31.7.2018

5 let

82 141 405 CZK
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POPIS FONDU
Unikátní akciový fond KBI Water Fund vám nabízí možnost investovat do akcií
společností ze sektorů vodního hospodářství – infrastruktury, služeb a technologií.

Základní údaje k 6.12.2018

Aktuální kurz 8,9640 CZK

Společnostech, které řeší problémy s dodávkami, nedostatkem nebo znečištěním vody.

ISIN IE00BZ2YQN98

Odhaduje se, že celkové nutné výdaje na řešení těchto problémů dosáhnou do roku 2030

Měna CZK

až 7,5 bilionu dolarů (dle analýzy McKinsey & Co). Potenciál sektoru je tak značný.
Portfolio fondu tvoří 40 až 50 titulů. Investice zvažujeme pouze do akcií firem, u nichž
minimálně 50 % celkových příjmů pochází z podnikatelské činnosti spojené s vodou nebo
které patří k lídrům trhu v rámci své specializace spojené s vodou.
Složení portfolia je globální a najdeme v něm jak americké, západoevropské nebo asijské
firmy. V portofliu naleznete například francouzskou společnost Veolia, která je předním

Číslo účtu 115-6676990267/0100
Frekvence oceňování Denně
Min. investice 5 000 CZK
Pravidelná investice 500 CZK

dodavatelem vodohospodářských služeb v České Republice.

Vstupní poplatek 3.00%

Využijte obrovského potenciálu vzácnosti vody a ponořte se spolu s námi.

Manažerský poplatek 2.00%

Fond je zajištěn do CZK.

VÝHODY FONDU
-Vzácnost vody: zásoby vody jsou omezené a klesají, spotřeba naopak stoupá
V posledních 40 letech dvojnásobná populace, ale čtyřnásobná spotřeba
Spotřeba: 1 sprchování = 46 litrů vody, 1 vyprání v pračce = 56 litrů vody, 1 litr piva = 296
litrů vody, 1 auto = 67 000 litrů vody, 1 kg rýže = 758 litrů vody, 1 kg hovězího = 15 400
litrů vody
Voda je zásadní pro fungování celého světa
-Společnosti, řešící problémy s dodávkami, nedostatkem nebo znečištěním vody
Infrastruktura, kanalizace, potrubí, zavlažování, protipovodňová zařízení, čističky,
testování kvality a další…
Ať už jde o přílišné sucho nebo přírodní katastrofy typu povodní a hurikánů, či klasický
provoz stávajících vodních systémů, tyto služby jsou potřeba vždy, nehledě na fázi
ekonomického cyklu
-Dlouhodobá nadvýkonnost zakládajícího fondu 3,1%
Fond v průměru překonal světové trhy (MSCI World AC) o 3,1 % ročně (od
založení 5.12.2000)
Fond využívá vodních investičních vln – do světové krize taženo hlavně realitním
boomem, potom snahou korporátních firem o lepší životní prostředí a úsporu energií
Nynější vlna je tažena nutnými investicemi do podfinancované infrastruktury a
politickými iniciativami (Trump, Indie, Čína + od roku 2011 je nedostatek vody
každoroční téma na Světovém ekonomickém fóru)
- Odhad nutných výdajů do roku 2030 na 7,5 bilionu dolarů
analýza poradenské firmy McKinsey odhadující celkové nutné výdaje na vodní
infrastrukturu za období 2015-2030

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

