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Cíl investičního fondu

Klíč ové informace - KBI

Základní charakteristika (Zdroj: KBI)

Cílem fondu je generovat držitelům jeho akcií co nejvyšší
možný zisk a překonat ve svém výkonu index S&P Global
Infrastructure Index investováním primárně do akcií
kotovaných společností, které působí v odvětvích
spojených s oblastí infrastruktury.
Fond bude investovat primárně do akcií kotovaných
společností nebo společností obchodovaných na
hlavních světových burzách, které generují podstatnou
část svého obratu z provize zařízení a služeb udržitelných
infrastruktur. Předmětem činnosti těchto společností jsou
především dodávky nebo úprava vody, odpadních vod a
energie nebo výstavba, údržba či rekonstrukce
energetických infrastruktur nebo infrastruktur navržených
k podpoře výroby a efektivnímu přerozdělování potravin a
sklizně.
Fond je považován za aktivně spravovaný ve vztahu k
indexu S&P Global Infrastructure Index na základě
skutečnosti, že tento index používá pro účely srovnání
výkonnosti. Index však není používán k deﬁnování složení
portfolia fondu ani jako výkonnostní cíl a fond může být
zcela investován do cenných papírů, které nejsou
součástí indexu.

Net Asset Value (NAV) : 9.672 ( CZK )
NAV a AUM k datu : 28/10/2022
ISIN kód : IE0000XRFNC2
Assets Under Management (AUM) :
34,020.11 ( miliony CZK )
Měna fondu : EUR
Referenční měna třídy : CZK
Benchmark : S&P Global Infrastructure Index

Zařazení fondu : ICAV
Datum založení fondu : 27/09/2017
Datum spuštění třídy : 20/08/2021
Oprávněnost : Konto cenných papírů, Životní pojištění
PEA způsobilé : Žádný
Třída : Akumulační
Minimální investice jednorázová / pravidelná : 1 akcie /
Maximální vstupní poplatek : 5.25%
Celkové náklady : 1.97% (30/06/2022)
Výstupní poplatek (maximum) : 0.25%
Doporučený investiční horizont : 5 let
Výkonnostní poplatek : Žádný

Výkonnost (Zdroj: KBI)
Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)
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Od začátku roku
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-7.40%
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Profil rizika a výnosu (SRRI) (Zdroj: Fund Admin)
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20/08/2021
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Ročné anualizované výnosy (p.a.) za obdobia dlhšie ako 1 rok

2020
-

Vyšší riziko, potenciálně vyšší výnosy

Ukazatel SRRI představuje proﬁl rizika a výnosu a je uveden
v dokumentu Klíčové informace pro investory (KID). Nejnižší
kategorie neznamená, že zde neexistuje žádné riziko.

Roč ní výkonnost (Zdroj: Fund Admin)
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Portfolio
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Nižší riziko, potenciálně nižší výnosy

2019
-

2018
-
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-

2016
-

Zdroj: KBI Global Investors/ Datastream. KBI počítá jak výkonnost samotného NAV, tak výkonnost srovnatelného
benchmarku. Všechny výše uvedené údaje o výkonnosti se vypočítávají na základě čisté hodnoty aktiv v referenční měně
dané třídy (zahrnuje reinvestované dividendy). Uvedené výkonnosti a změny čisté hodnoty aktiv se týkají minulých let a
nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Výkonnost je zobrazena bez poplatků. Hodnota investic může podle
tržních trendů stoupat nebo klesat. (1) Roční výnosy pokrývají celé období 12 měsíců pro každý kalendářní rok.
Benchmarkem je index S&P Global Infrastructure, očištěný o daně z příjmů z dividend. Index se skládá z kótovaných
cenných papírů ze sektroru infrastruktury z celého světa. Aby se vytvořila diverziﬁkovaná expozice, poskytovatel indexu
zahrnuje tři odlišné klastry infrastruktury v rámci struktury indexu; energie, doprava a veřejné služby.
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Top 10 pozic
ENEL SPA
Nextera Energy Inc
Veolia Environnement SA
Iberdrola SA
SBA Communications Corp
Essential Utilities Inc
Hydro One Ltd
Equinix Inc
Welltower Inc
RWE AG

Váha
6.01%
5.31%
4.88%
4.48%
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3.51%
3.34%
3.23%
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Komentář portfolio manažera
V říjnu jsme zažili prudký zvrat zářijové slabosti a trh výrazně oživil, zatímco dlouhodobé úrokové sazby poněkud klesly. Na začátku měsíce taktéž přišla zpráva o tom, že OPEC plánuje
snížit dodávky ropy, takže energetika výrazně předčila další sektory. Říjen rovněž zahájil sezónu oznamování hospodářských výsledků, takže zájem investorů se od makroekonomických
otázek přesunul na mikroekonomickou úroveň a výnosy byly více určovány výsledky a výhledem jednotlivých společností. Na rozdíl od toho, co jsme viděli v poslední době, panovala větší
diferenciace mezi trhy a ﬁrmami, které mají prospěch z odolné expozice, a těmi, které klopýtají, zejména v souvislosti se stavem poptávky spotřebitelů a úpravami zásobovacích řetězců.
V portfoliu GSIS generovaly 2 ze 3 sektorů pozitivní absolutní výnosy, zatímco sektor vlastníků aktiv zaostal. Během období dělaly investorům starosti prudký pohyb výnosů z dluhopisů.
Společnosti, které jsou v rámci vlastníků aktiv citlivější na úrokovou sazbu, nadále zaostávaly. Naše tituly z rozvíjejících se trhů byly během období nadále v nemilosti, jelikož investoři si
dělají starosti ohledně dopadu silného dolaru a slabšího růstu na tyto trhy. Naše čínské tituly z oblasti vodohospodářství rovněž trpěly negativní náladou investorů po národním kongresu
čínské komunistické strany. Britské a evropské rozvodné služby z našeho portfolia se po slabém zakončení 3. čtvrtletí odrazily. Trhy poněkud ujistil obrat vývoje britského minirozpočtu a
změna na postu britského ministerského předsedy. Zemědělské akcie v rámci infrastrukturních investic patřily k našim nejlepším titulům. Napomohly tomu dobré hospodářské výsledky
Valmont Industries a Bunge.

Složení portfolia (Zdroj: KBI)
Složení portfolia podle sektorů (Zdroj: KBI)

Složení portfolia podle zemí (Zdroj: KBI)
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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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Právní informace

Tento materiál slouží pouze pro informační účely, nejedná se o doporučení, ﬁnanční analýzu ani radu, a nepředstavuje žádost, výzvu ani nabídku na koupi či prodej Fondu v jakékoli
jurisdikci, kde by taková nabídka, žádost nebo výzva byly nezákonné. Tyto informace nejsou určeny k distribuci a nepředstavují nabídku k prodeji ani žádost o jakoukoli nabídku na nákup
jakýchkoli cenných papíru nebo služeb v USA ani na kterémkoli z jejich území nebo majetku, který podléhá jejich jurisdikci, jakékoli osobě USA nebo ve prospěch jakékoli osoby USA (dle
deﬁnice v prospektu Fondu). Fond nebyl v USA zaregistrován podle zákona o investičních společnostech z roku 1940 a podílové listy Fondu nejsou v USA registrovány podle zákona o
cenných papírech z roku 1933. V souladu s tím je tento materiál určen k distribuci nebo k použití výhradně v jurisdikcích, kde je to povoleno, a osobám, které jej mohou obdržet bez
porušení platných právních nebo regulačních požadavku, nebo takových, které by vyžadovaly registraci Amundi nebo jejích přidružených společností v těchto zemích. Minulá ani očekávaná
výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky ani výplatu dividendy. U dividendových tříd rozhodne o
případném vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat dle výkyvu měnového
kurzu. Před jakoukoliv investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik, i právních a daňových dopadů, a zvážit, zda je investice pro něj vhodná, zejména s ohledem na jeho investiční cíle
a ﬁnanční situaci, a to nezávisle na informacích zde uvedených. Cílový trh nebyl při vypracování tohoto dokumentu vyhodnocován. Před jakoukoliv investicí je klient povinen se seznámit se
statuty/prospekty fondů, včetně sdělení klíčových informací, které jsou k dispozici na webových stránkách Amundi www.amundi.cz nebo stránce AMF (prípadne na adrese Amundi
Luxembourg SA, 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Lucembursko). Na webových stránkách rovněž nalezne úplné názvy fondů, informace o rizicích, přehled výkonnosti apod. Klient je vždy povinen
se seznámit s veškerými smluvními podmínkami. Přesnost, úplnost a relevanci prezentovaných informací, jakož i možných očekávání a analýz, nelze zaručit. Žádná ze společností skupiny
Amundi (včetně CPR a First Eagle) nepřijímá žádnou odpovědnost, vyplývající z užití zde uvedených informací, a není možné tyto volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli
rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě těchto informací. Informace zde uvedené nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo šířeny dále bez
předchozího písemného souhlasu Amundi, ani v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci společností skupiny Amundi nebo jejich produktu v této jurisdikci, nebo by
mohly být považovány za ilegální. Právní dokumentace vám bude zaslána před upsáním fondu. Doba trvání fondu je neomezená. Informace v tomto dokumentu jsou platné k datu
uvedenému v horní části dokumentu, 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

