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Vývoj a složení portfolia za Q1 2020
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND (AUC)
AUM
$6,048.97 Miliónů
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Oracle

2.59

Comcast

2.05

Exxon Mobil

1.79

British American Tobacco

1.63

Danone

1.60

FANUC

1.54

Philip Morris International

1.50

Sompo

1.40

Secom

1.40

Colgate-Palmolive

1.36

Celkové % portfolia

16.86

Firmy s největším příspěvkem k výkonnosti Q1/2020
Největší RŮST (%)

Největší POKLES (%)

Nissin Foods

0.03

KDDI

0.02

Recently initiated holding

0.02

Chofu Seisakusho

0.01

Microsoft

0.01

Schlumberger

-1.07

Exxon Mobil

-0.97

Weyerhaeuser

-0.80

National Oilwell Varvo

-0.54

Lloyds Banking Group

-0.53

Zdroj: Amundi, as of end of March 2020, net performance in USD. Retail share class (AU-C). Share-class inception date August 12, 1996. Current allocation may be changed without prior
notice within the limits stated in the Prospectus. Past performance is not a reliable indicator of future returns. The performance are mentioned for indicative purposes only and the value of
investments may vary upwards or downwards according to market conditions.

Informace o portfoliu
Autoři, komentáře a detaily k portfoliu fondu

Detaily ke složení portfolia fondu naleznete v měsíčním komentáři fondu na stránkách
www.amundi-kb.cz. Aktuální odkaz zde (měsíční zpráva).

Upozornění
Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany
kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v
budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních
konsekvencí a toho, zda jeho profil koresponduje se stanoveným cílovým trhem, aniž by se výlučně spoléhal na informace
v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované
částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za
příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních
nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může
se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze
zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce
(Amundi AM) na www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší
informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi.cz. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou
považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze
skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití
informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za
jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace
uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí
osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly
registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být
považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny
americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného
investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití
zakazovaly.

