First Eagle Amundi International Fund
Smíšený fond ISIN: LU1095742109
„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

Hodnota majetku (AUM) k 6.12.2018

5 let

190 169 873 537 CZK
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First Eagle Amundi International Fund
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POPIS FONDU
Fond vyhledává společnosti, které jsou dočasně přehlíženy trhem bez opodstatněného
důvodu. Tyto společnostui 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
společnosti, tedy nejen tržního odvětví, či jednoho aspektu. Manažeři fondu velice
pragmatičtí, opatrní, nenechávají se strhnout davem. Na tržní příležitost (cena
společnosti spadne výrazně pod stanovenou hodnotu dle analýz) čekají i několik let. Tím,
že společnost kupují ve výrazné slevě, snižují riziko a zajišťují vyšší jistotu a stabilitu
investice. Hledají reálnou, opravdovou hodnotu firmy, jdou pod povrch.
Fond je vhodný pro nákup zejména v politické a tržní nejistotě, či při současné měnové
politice, kdy je velmi těžké hledat pravidelný příjem (termínované vklady již nevynáší).
Fond zároveň nemá omezení k investici do určité třídy aktiv nebo sektoru, je flexibilní a
adaptibilní - kromě akcií a dluhopisů je možnost investovat do CP spojených se zlatem
jako prostředkem ke snížení celkového investičního rizika fondu.

Základní údaje k 6.12.2018

Aktuální kurz 2 422,5900 CZK
ISIN LU1095742109
AUM 190 169 873 537 CZK
Měna CZK
Číslo účtu 1073530830267/0100
Frekvence oceňování denně
Min. investice 5 000 CZK
Pravidelná investice 500 CZK
Vstupní poplatek 2.00%
Manažerský poplatek 2.00%

Fond je zajištěn do CZK.

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
- 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
- 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

Kimball Brooker
Portfolio manažer

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

