
Článek 6 ■DLUHOPISY ■

 

Amundi CR Privátní fond úrokových výnos - A
REPORT  

 
Propagační

Sdělení

30/04/2023

NAV (kurz fondu) : 1.0312 ( CZK )

NAV a AUM k datu: : 28/04/2023

ISIN kód : CZ0008475845

Hodnota majetku pod správou (AUM) :
2,608.36 ( miliony CZK )

Měna fondu : CZK

Referenční měna třídy : CZK

Benchmark : -

Klíčové informace (Zdroj: Amundi) Cíl investičního fondu

Dluhopisový fond, primárně zaměřený na investice do
korunových nástrojů peněžního trhu a českých státních
dluhopisů. Právní forma fondu, kdy se jedná o fond
kvalifikovaných investorů, umožňuje manažerovi
koncentrovat investice dle aktuálních pohybů a trendů na
trhu.  Detailní informace jsou k dispozici ve Sdělení
klíčových informací a Statutu fondu.

Zařazení fondu : Podílový fond

Datum založení fondu : 05/03/2019

Datum spuštění třídy : 02/05/2019

Oprávněnost : -

Třída : Akumulační

Minimální investice jednorázová / pravidelná :
1000000 CZK / 10000 CZK

Maximální vstupní poplatek : 5.00%

Uplata za obhospodařování : 0.25%

Výstupní poplatek (maximum) : 0.00%

Doporučený investiční horizont : 3 roky

Výkonnostní poplatek : Žádný

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100) (Zdroj: Fund Admin)
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Portfolio (103.11) Benchmark

  Nižší riziko Vyšší riziko 

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)

 

 Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 3
roky. 
Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto
produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je
pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku
pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni
zaplatit.

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

  1 rok 3 roky 5 let

Volatilita portfolia 2.66% 1.90% -
Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho
průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku
těchto změn během určitého časového úseku). Například
denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční
volatilitě ve výši 25%.

Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

  Od začátku roku 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let Od
Od data 30/12/2022 31/03/2023 31/01/2023 31/10/2022 29/04/2022 29/04/2020 - 17/06/2019
Portfolio 2.52% 0.47% 1.73% 4.65% 5.17% 0.57% - 0.80%

Hlavní pozice v portfoliu (Zdroj: Amundi)

  Portfolio *
CZGB 1.25% 02/25 120 14.11%
CZGB 1% 6/26 8.91%
CZGB 6% 02/26 148 4.78%
CZGB 2.4% 09/25 3.71%
CESSPO VAR 07/27 EMTN 2.97%
CZGB 0.25% 2/27 2.59%
CZECHOSLOVAK GRP 07/26 2.49%
CZGPX FRN 03/27 2.08%
BNP FRN 10/24 EMTN 1.98%
MRVNAF FRN 03/27 1.95%
* Do hlavních pozic portfolia není zahrnut peněžní trh

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

  2022 2021 2020 2019 2018

Portfolio 1.28% -3.01% 1.75% - -

* Zdroj: Fund Admin. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primárně vstupní,
výměnné a výstupní poplatky). Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

Určeno pro retailové klienty

■ www.amundi.com
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Propagační

Sdělení
30/04/2023

Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

Rozdělení aktiv (Zdroj: Amundi)
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Dluhopisy

Hotovost
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Portfolio Benchmark

Složení podle měn (Zdroj: Amundi)
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Portfolio

Složení dle ratingu (dluhopisová část) (Zdroj: AMundi)
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Portfolio Benchmark

Amundi, francouzská akciová společnost ("Société Anonyme”) se základním kapitálem 1 143 615 555 EUR, schválená
francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (Autorité des Marchés Financiers-AMF) pod číslem GP 04000036 jako

společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France (Francie) - 437 574 452
RCS Paris. - www.amundi.com
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Složení portfolia - akciové pozice (Zdroj: Amundi)

Právní informace

Tento dokument má pouze informativní charakter, jedná se o zjednodušenou informaci, která nemá smluvní povahu. Hlavní charakteristiky fondů jsou uvedeny v právní dokumentaci, která je
k dispozici na webových stránkách AMF nebo na vyžádání v hlavních kancelářích správcovské společnosti. Doba trvání fondu je neomezená. Investoři berou na vědomí následující rizika:
Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Každá osoba, která má zájem investovat do OPCVM, by měla
být o těchto rizicích ujištěna před úpisem a měla by být seznámena s právní dokumentací a daňovými důsledky každého OPCVM. Zdrojem dat obsažených v tomto dokumentu je Amundi,
není-li uvedeno jinak. Údaje v tomto dokumentu jsou platné k datu měsíční zprávy, pokud není uvedeno jinak.

Amundi, francouzská akciová společnost ("Société Anonyme”) se základním kapitálem 1 143 615 555 EUR, schválená
francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (Autorité des Marchés Financiers-AMF) pod číslem GP 04000036 jako

společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France (Francie) - 437 574 452
RCS Paris. - www.amundi.com


