CPR Global Silver Age
Akciový - sektorově orientovaný ISIN: LU1425272355
Celosvětový fenomén stárnutí populace a dlouhodobě vyšší zisky
Doporučená délka investice

Hodnota majetku (AUM) k 6.12.2018

5 let

1 040 350 000 CZK
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CPR Global Silver Age

Tabulka výkonnosti k 06.12.2018
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POPIS FONDU
Akciový tematický fond, který čerpá z celosvětového tématu stárnutí populace a
zvyšujícího se podílu bohatých starších lidí, kteří si chtějí užívat co nejdéle. Investuje tak

Základní údaje k 6.12.2018

Aktuální kurz 10 703,1400 CZK

převážně do společností zaměřených na výrobky a služby pro starší generaci.

ISIN LU1425272355

Společností, které mají dlouhodobě vyšší zisky i růst tržeb (Factsheet, 2017).

AUM 1 040 350 000 CZK

Vybraná odvětví jsou z hlediska spotřeby více stabilní (např. léky kupujeme vždy, ať je

Měna CZK

jakákoliv úroveň našeho příjmu). Senioři (post-produktivní generace) jsou zároveň
nejbohatší demografickou skupinou vůbec a „stříbrná ekonomika“ je vedle americké jedna

Číslo účtu 115-0264000207/0100

z nejsilnějších (v USA tvoří až 60% spotřeby). Celkově ve fondu najdeme spoelčnosti z
několika různých odvětví: od zahrádkářství přes automobily po správu majteku a cestovní
ruch např. Ve středu všeho je starší, relativně bohatý člověk, který chce zůstat mladý a
užívat si nabyté bohatství co nejvíce.
Fond je zajištěn do CZK.

Frekvence oceňování denně
Min. investice 5 000 CZK
Pravidelná investice 500 CZK
Vstupní poplatek 3.00%
Manažerský poplatek 1.60%

VÝHODY FONDU
- Trend stárnutí - trvalý, zrychlující se, celosvětový – trvalý růst investice, Evropa stárne
již od 70. Let, i v ČR roste mnohem rychleji podíl starší generace vs. mladé
- Jedinečný – fond nemá konkurenta co se do tématu a velikosti týče
- Růst podílu obyvatel v post-produktivním věku patří mezi nejvýznamnější světová
témata, v mnoha zemích pak starší obyvatelstvo významně převyšuje mladší populaci
- Post-produktivní generace je zároveň nejbohatší vůbec
- Bohatství starších obyvatel se také neustále zvyšuje a tím roste i poptávka po
sektorech, na které se fond zaměřuje
- Stabilní investice – nižší citlivost na vychýlení hospodářskými útlumy vzhledem k
stabilní spotřebě určitých sektorů (např. léků), zároveň i tím, že počet zákazníků (starších
lidí) neustále roste
- Firmy zaměřené na stříbrnou ek. mají průměrně vyšší zisky i růst tržeb, zároveň čelí
nižšímu riziku (statisticky dokázáno, Zdroj: Factset, 1996-2014)
- Fond se neustále adaptuje, velmi aktivní investiční přístup, reaguje na tržní změny

SEKTORY
- 8 hlavních sektorů
- Více než 615 možných akciových titulů
- Trend stárnutí populace je trvalého charakteru
- Stáří jako nová fáze života – sektory: volný čas, automobily
- Menší závislost na ekonomickém cyklu (např. léky kupují lidé vždy)

Vafa Ahmadi
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

