AMUNDI: THE BEST OF

Chtějte to nejlepší
pro vaše investiční portfolio
Jednoduché
a profesionální
řešení

Komplexní řešení – aktivně řízená portfolia
Amundi Fund Solutions – Conservative

Očekávaný
roční výnos:

3%

*

Proč?

Podíl akcií:

0–35 %

Konzervativní investiční řešení, které pod sebou sdružuje nejlepší dluhopisové a akciové investiční
fondy Amundi a ostatních světových správců (např. BlackRock, Goldman Sachs, J.P. Morgan). Většinu
portfolia tvoří méně riziková aktiva – především dluhopisy a dluhopisové fondy. Akcie jsou zastoupe
ny maximálně do 35 % a v menší míře jsou zastoupeny alternativní investice, komodity a hotovost.
Díky vysoké diverzifikaci (různorodosti a počtu) aktiv ve fondu se snižuje i celkové riziko investice.
 I nvestiční horizont:
3–5 let

F
 ond typu „fond fondů“ složený z investičních řešení
od významných světových správců (Amundi, PIMCO,
BlackRock, AXA, Goldman Sachs, Fidelity, J.P. Morgan
a další).
F
 ond je určen pro samostatné řešení nebo základ
konzervativního investičního portfolia pro investici
v délce minimálně 3–5 let.

 M
 ěnové třídy:
CZK měnově zajištěno, EUR, USD

 R
 iziko/kolísavost:
nízká

M
 ožnost investovat část portfolia do akcií a alternativních
investic dává fondu i v období nízkých úrokových sazeb
potenciál na další zhodnocení.
A
 ktivní správa fondu, široká diverzifikace a flexibilita –
možnost zcela eliminovat akciovou složku je pak klíčová
pro omezení ztrát v případě negativního vývoje na
trzích.

Amundi Fund Solutions – Balanced

Očekávaný
roční výnos:

4%

*

Proč?

Vyvážené investiční řešení, které pod sebou sdružuje nejlepší dluhopisové a akciové investiční
fondy Amundi a ostatních světových správců (např. BlackRock, Goldman Sachs, J.P. Morgan). Zastoupení akciových fondů se může pohybovat mezi 35 až 65 %. Portfolio je doplněno dluhopisovými řešeními, alternativními a komoditními fondy, případně část aktiv je držena v hotovosti.
Podíl akcií:

35–65 %

 I nvestiční horizont:
5–7 let

 Fond typu „fond fondů“ složený z investičních řešení
od významných světových správců (Amundi, PIMCO,
BlackRock, AXA, Goldman Sachs, Fidelity, J.P. Morgan
a další).

 M
 ěnové třídy:
CZK měnově zajištěno, EUR, USD

 R
 iziko/kolísavost:
střední

D
 íky aktivní správě a extrémně široké diverzifikaci je
fond určen jako samostatné řešení nebo jako základ
vyváženého investičního portfolia pro investiční
horizont minimálně 5–7 let.

A
 ktivně řízené portfolio + široká diverzifikace =
kombinace dluhopisů, akcií a alternativních investic po
celém světě.

Amundi Fund Solutions – Diversified Growth

Očekávaný
roční výnos:

5 %*

Proč?

Podíl akcií:

65–85 %

Nejdynamičtější řešení v rámci rodiny Amundi Fund Solutions, které pod sebou sdružuje nejlepší
dluhopisové a akciové investiční fondy Amundi a ostatních světových správců (např. BlackRock,
Goldman Sachs, J.P. Morgan). Fond je určen dynamickým investorům očekávajícím vysoké zhodnocení
investovaných prostředků a zároveň ochotným snést vyšší kolísavost své investice. Podíl akcií, komodit
a dluhopisů s vysokým výnosem může dosahovat 65 až 85 %. Portfolio fondu je doplněno dluhopisovými řešeními, alternativními investicemi a část je držena v hotovosti.
 I nvestiční horizont:
7–10 let

F
 ond typu „fond fondů“ složený z investičních řešení
od významných světových správců (Amundi, PIMCO,
BlackRock, AXA, Goldman Sachs, Fidelity, J.P. Morgan
a další).
C
 ílem je dosáhnout stejného zhodnocení jako akciové
trhy, ale s nižší mírou kolísavosti investice.

 M
 ěnové třídy:
CZK měnově zajištěno, EUR

 R
 iziko/kolísavost:
vyšší

F
 ond je určen jako samostatné řešení a základ
dynamického portfolia. Představuje zároveň smysluplné
řešení pro pravidelné investování.
 Investiční horizont minimálně 7–10 let.

* Očekávaný roční výnos je pouze předpokládán na základě minulých výkonností fondů a není nijak zaručen.

Tradice, historie, hodnoty
Amundi Funds US Pioneer Fund

Očekávaný
roční výnos:

5%

*

Proč?

Legendární americký akciový fond, jehož vznik se datuje do roku 1928. Základní filozofie fondu se
za celou dobu jeho historie nezměnila. Manažer fondu na trhu vyhledává akcie amerických firem,
které jsou neprávem přehlíženy trhem, a jsou tak nabízeny se slevou vzhledem ke své skutečné
vnitřní hodnotě. Základem je tak hluboká analýza firmy.
Podíl akcií:

  100 %

až

 I nvestiční horizont:
5–7 let

 M
 ěnové třídy:
CZK měnově zajištěno, EUR, USD

A
 merický originál, třetí nejstarší fond na světě a jediný
fond se zhodnocením přes 2 000 000 % (11,7 % p.a.).
F
 ond uplatňuje už 90 let stejnou úspěšnou investiční
filozofii.

 R
 iziko/kolísavost:
vysoká

C
 ílem fondu je generovat růst investice při rozumné
míře rizika, a to pomocí investování pouze do
amerických akcií.
H
 odnotový způsob investování, využití tržních omylů
a mezer.

First Eagle Amundi International Fund

Očekávaný
roční výnos:

5%

*

Proč?

Podíl akcií:

60–90 %

Smíšený fond zaměřený na světové odolné společnosti, které jsou dočasně přehlíženy trhem
bez opodstatněného důvodu. Tyto společnosti kupuje pak takzvaně v akci, se slevou a prodává
v momentě, kdy jsou znovu ve vyšší oblibě investorů. Manažeři fondu jsou velice pragmatičtí, opatrní, nenechávají se strhnout davem. Na tržní příležitost (cena společnosti spadne výrazně pod
stanovenou hodnotu podle analýz) čekají i několik let. Hledají zejména takové společnosti, které
mají neokopírovatelnou konkurenční výhodu – od vlastnictví vzácného zdroje přes know-how
k vlastnictví distribuční sítě. I proto je fond vhodný pro nákup zejména v období tržní nejistoty.
 I nvestiční horizont:
5 let

 M
 ěnové třídy:
CZK měnově zajištěno, EUR, USD

V
 íce než 150 let úspěšné historie, fond vznikl jako
prostředek pro ochranu peněz majitelů společnosti
First Eagle před znehodnocením a pro zvýšení hodnoty
peněz.
T
 éměř jediný fond na světě, kam nadále investuje
i portfolio manažer fondu včetně všech zaměstnanců
společnosti First Eagle, ochrana a zhodnocení prostředků
je tak společným zájmem.

 R
 iziko/kolísavost:
střední

F
 ond investuje převážně do světových akcií, část
portfolia je jako pojištění investována do zlata a cenných
papírů vázaných na zlato.
H
 odnotový způsob investování, využití tržních omylů
a mezer, silné společnosti s konkurenční výhodou,
oligopoly, monopoly.

Cesta k dosažení investičního
úspěchu vede přes kvalitní
diverzifikaci, aktivní správu, disciplínu
a dodržení investičního horizontu.

Tematické investice, růst
CPR Global Disruptive Opportunities

Očekávaný
roční výnos:

6%

*

Proč?

Podíl akcií:

  100 %

až

Unikátní akciový fond investující do akcií společností, které mění pravidla hry díky převratným
inovacím. Společností, které mění životní styl i spotřební zvyky, definují nové pracovní postupy
a výrobní a komunikační procesy. Tzv. disruptivní/převratná inovace je fenomén, který není závislý
na ekonomických podmínkách či tržních změnách, jde o změnu, novinku, která je natolik revoluční,
že se stane běžným standardem.
 I nvestiční horizont:
5 let

V
 ýběr firem je založen na kvalitativní a dekorelační
analýze (nezávislosti), kdy se vybírá ze čtyř hlavních
oblastí: digitální technologie, průmysl 4.0 (robotizace,
automatizace), zdravotnictví a obnovitelné zdroje.
 Fond investuje do společností, které vytvářejí megatrendy
produkující nezávislý růst, změnu zaběhlého trhu nebo trh
nový (např. Google, Paypal, CISCO, Siemens). Jedná se
tak jak o typické inovátorské firmy, tak firmy, které jsou

 Měnové třídy:
CZK měnově zajištěno, EUR

 Riziko/kolísavost:
vysoká

na trhu již desítky let a změnily svůj původní obchodní
model, aby se staly lídry v oblasti inovací.
P
 řevratné inovace se šíří samovolně a nezávisle – až 3x
rychlejší růst firem než běžný trh.
P
 recizní výběr přibližně 80 firem v portfoliu, spolupráce
s Deloitte na analýze trendů.

CPR Invest – Global Silver Age

Očekávaný
roční výnos:

6%

*

Akciový tematický fond, který čerpá z celosvětového tématu stárnutí populace a zvyšujícího se
podílu bohatých starších lidí, kteří si chtějí užívat kvalitního života co nejdéle. Investuje tak převážně do společností zaměřených na výrobky a služby pro starší generaci. Společností, které mají
dlouhodobě vyšší zisky i růst tržeb.
Podíl akcií:

  100 %

až

 I nvestiční horizont:
7–10 let

P
 ortfolio manažer investuje do akcií z celého světa
a v portfoliu má více než 100 společností.

Proč?


 e středu všeho je starší, relativně bohatý člověk,
 V
který chce zůstat mladý a užívat si své nabyté
bohatství co nejvíce.

 Měnové třídy:
CZK měnově zajištěno, EUR

 Riziko/kolísavost:
vysoká

 V

 ysoká diverzifikace už v rámci fondu zahrnující
osm hlavních sektorů: volný čas, krása a péče,
automobily, bezpečnost, farmacie, zdravotní pomůcky,
správa majetku, pečovatelské služby.

 ond je určen jako samostatné řešení a jako doplněk
 F
akciového portfolia s investičním horizontem 7–10 let.

Fond kvalifikovaných investorů
Privátní Fond Úrokových Výnosů (CZK)

Očekávaný
roční výnos:

1,7 %

**

Ultrakonzervativní investice s atraktivním výnosem pohybujícím se kolem 1,7 % p.a.* Dluhopisový
fond, primárně zaměřený na investice do korunových nástrojů peněžního trhu a českých státních
dluhopisů. Právní forma fondu umožňuje manažerovi koncentrovat investice podle aktuálních
pohybů a trendů na trhu.
Podíl akcií:

0%

 I nvestiční horizont:
3 roky

 Podíl dluhopisů:
100 %

 Riziko/kolísavost:
nízká

 Investice minimálně 1 milion korun.

Proč?


 aujme investory, kteří chtějí investovat konzervativně.
 Z

 Vyšší zhodnocení nad tradiční bankovní vklady při akceptaci příslušného investičního rizika.
 P
 rofit z vyšších úrokových sazeb na českém trhu.

** Předpokládaná výkonnost fondu zohledňuje aktuální podmínky na trhu korunových nástrojů peněžního trhu a korunových dluhopisů a náklady
fondu k 7. 2. 2020. Uvedená výkonnost se může měnit v závislosti na tržních podmínkách a není nijak zajištěna nebo garantována.

Indexové fondy
Jednoduchost a transparentnost

Očekávaný
roční výnos:

tržní*

Proč?

Index nebo benchmark se používají pro měření výkonnosti daného trhu nebo odvětví. Najdeme v něm často zastoupené
ty největší a nejdůležitější společnosti pro danou ekonomiku vůbec.
Indexový fond je pak pasivní fond, který kopíruje složení, a tím i výkonnost daného indexu a trhu. Nákupem tak realizujete
nepřímý nákup stejných „top“ společností, které jsou ve vybraném indexu zahrnuty a reprezentují vybraný trh.

 Investicí do takového fondu investujete zprostředkovaně do stovek různých akciových
titulů. Taková míra diverzifikace a pokrytí trhu je přímými investicemi pro běžného
investora téměř nemožná. Díky tomu se výrazně snižuje riziko kolísání hodnoty investice.

Přehled nabízených indexových fondů Amundi:

Amundi Index MSCI North America
(CZK, EUR, USD) – Americké akcie

Široké spektrum akcií velkých a středně velkých
severoamerických společností – více než 715
společností, tj. 85 % celého severoamerického trhu.

Amundi Index MSCI Europe
(EUR) – Evropské akcie

Široké spektrum akcií velkých a středně velkých
evropských společností reprezentujících evropský trh.
Co získáte 

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global
Govies (EUR) – Vládní dluhopisy

Široké spektrum světových vládních dluhopisů od
krátkodobých až po dluhopisy se splatností 30 let.

Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan
(EUR) – Asijské akcie

Široké spektrum akcií velkých a středně velkých
společností z pacifického regionu vyjma Japonska –
index obsahuje více než 140 společností.

Amundi RENTIER 3S
Pro splnění dlouhodobých cílů můžete využít i unikátní program životního cyklu
Amundi Rentier 3S.

Proč?

 Amundi RENTIER 3S je jedinečný program životního
cyklu, určený k pravidelnému investování s revoluční
novinkou – alokační brzdou a s výběrem těch nejlepších
investičních správců na světě. Aktivně řízená portfolia
jsou zainvestována především do fondu fondů, s různým
poměrem akcií a dluhopisů v závislosti na době, po kterou
chcete investovat. Vybrat si může každý.

 Alokační brzda znamená v podstatě, že na začátku
dostanete dynamické akciové portoflio, když je třeba
zhodnotit prostředky a když se blíží konec investice,
portfolio se postupně přesouvá do více konzervativních
pozic, abyste nepřišli o svůj výnos.

* Očekávaný výnos je pouze předpokládán na základě minulých výkonností fondů a není nijak zaručen.

Jak začít?
Uzavřete rámcovou smlouvu Amundi se svým finančním poradcem a vyberte si vámi zvolený
fond Amundi nebo hned celé portfolio fondů. Následně již můžete zaslat prostředky a nepřímo
se podílet na vývoji trhu a společností ve vámi vybraném fondu.
 Minimální jednorázová investice:
30 000 Kč / 10 000 Kč *

 Peníze si můžete kdykoliv vybrat,
či zainvestovat více

 Minimální pravidelná investice: 500 Kč

 Dodržení investičního horizontu je základním
předpokladem pro úspěšnou investici

 Svou investici můžete sledovat pohodlně
na stránkách www.amundi.cz nebo na
platforma.amundi.cz
* Při investici skrze platformu lze investovat
již od 10 000 Kč.

 Investice není spekulací na náhlý růst či pokles

Informace najdete na www.amundi.cz

Chcete víc?
Vyzkoušejte on-line platformu s více než
1 400 fondy od všech světových správců.

Zkrátka to nejlepší.

Přístup pro poradce:
fundoo.amundi.cz
Přístup pro klienty:
platforma.amundi.cz

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, 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 o vyplacení nebo nevyplacení 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, www.amundi.cz. Žádná ze
společností ze skupiny Amundi nepřijímá 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.

Amundi Czech Republic
Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8

800 118 844
www.amundi.cz

