Value Booster PLUS
Výkonnost a složení portfolia

Sestaveno k datu: 31. 12. 2020

Výkonnost modelového portfolia (k 31. 12. 2020)

YTD
(od začátku roku)

3 měsíce

1 měsíc

Od založení
(1. 4. 2019)

3 roky

1 rok

Value Booster PLUS

15,86 %

2,75 %

8,22 %

15,86 %

N/A

28,7 %

MSCI World NR EUR

6,33 %

1,91 %

9,22 %

6,33 %

9,85 %

19,3 %

Složení portfolia - geografické a sektorové (k 31. 12. 2020)
Ostatní 3 %
Zlato ETC 4 %
Penšžní ekvivalenty
+ hotovost 5 %

Japonsko 5 %
Asie 10 %

Severní Amerika 55 %

Energetika

0,1

Petrochemie

1,2

Nemovitosti

1,7

Peněžní ekvivalenty

2,6

Hotovost

2,9

Zboží dlouhodobé spotřeby

3,0

Materiály

3,1

Cenné papíry navázané na zlato

4,1

Finance

4,7

Průmysl

9,7

Zboží krátkodobé spotřeby

10,3

Zdravotní péče
Evropa 18 %

14,8

Informační technologie

33,2
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TOP 10 pozic v portfoliu modelového portfolia (k 31. 12. 2020)
Název CP

Váha v modelovém portfoliu %

Microsoft Corporation

2,83 %

Adobe Inc.

2,04 %

Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored

2,02 %

Alphabet Inc. Class C

1,98 %

SAP SE

1,84 %

Tencent Holdings Ltd

1,82 %

Mastercard

1,61 %

Facebook

1,59 %

PayPal

1,55 %

Oracle Corporation

1,52 %

Celkem TOP 10

18,79 %

Celkový počet titulů v modelovém portfoliu: 234

Duležité informace
Uvedené informace nepredstavují nabídku, poradenství, investicní doporucení ani analýzu investicních príležiD° ležité upozornění: Realitní fond je určen pro kvalifikované investory dle zákona č. 240/2013 Sb.,
tostí ze strany kterékoli spolecnosti ze skupiny Amundi. Predchozí ani ocekávaná budoucí výkonnost nezarucuje
skutecnou uvedené
výkonnostinformace
v budoucím
období. Pred
by klient mel provést vlastní analýzu rizik z hlediska
veřejnosti,
nemohou
být investicí
považován
právních,
danových
a
úcetních
konsekvencí
a
toho,
zda
jeho
profil koresponduje se stanoveným cílovým trhem,
investičního nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k
aniž by se výlucne spoléhal na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a príjem z ní, muže stoupat
i klesat a nejsou zaruceny jak návratnost investované cástky,
tak ani prípadné
vyplacenínabídku.
dividendy.Prodej
U dividendodoporučení
ani veřejnou
tohoto
produktu
být nebo
případně
kdykoliv
přerušen dividendy
nebo u za príslušné období predstavenstvo, a to s prihlédvých tríd může
rozhodne
nerozhodne
o vyplacení
kroku
třetímhospodarení
stranám. Veškeré
obsažené
nutímplynuly
k výsledkum
fondu. zde
Výnos
u cizomenových investicních nástroju muže kolísat v dusledku
zdrojích,
které jsoukurzu.
považovány
důvěryhodné,
nic
výkyvu menového
Zdaneníza
závisí
vždy na osobních
pomerech zákazníka a muže se menit. Úplné názvyiv
podílových fondu, detailní prehled výkonnosti, informace o rizicích, vcetne rizik vyplývajících ze zamerení na private equity investice, a další informace jsou zverejneny v ceském (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi
vních,
Před investicí do popisovaného produktu by investoř
AM) na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondu, sdeleních klícových informací, nebo prospekně
tech fondu. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi. cz. Uvedené
poradcem. Amundi nesmí ze zákona poskytovat
informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za
spolehlivé,
nicméne
není garantována
jejich
tanovený
právními
předpisy
odpovědnost
zaúplnost,
finanční
presnost nebo platnost. Žádná ze spolecností ze skupiny Amundi
(vcetne
CPR
a
First
Eagle)
neprijímají
žádnouje
u investice do tohoto produktu. Každý investor
prímou
ani neprímou
odpovednost,
která by mohla
vzniknout v dusledku použití informací uvedených v tomtoý
proto
povinen
přijmout
vlastní informované
rozhodnu
materiálu. Uvedené spolecnosti není možné volat jakýmkoli
zpusobem k odpovednosti za jakékoli rozhodnutí
investory.
nebo za jakoukoli investici ucinenou na základe informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené
Minulá
nezaručuje
výkonnost
budoucí. Očekávaná
budoucí výkonnost
je založena
na
v tomtovýkonnost
materiálu nebudou
kopírovány,
reprodukovány,
upravovány, prekládány
nebo rozširovány
mezi tretí
předpokladech,
které nemusí
nastat.
Výplaty
osoby bez predchozího
písemného
souhlasu
ani podílní
mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli spolecnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktu v této jurisdikci, nebo ve kterýchu
různý
stupeň
přičemž hodnota
i
by mohla
býtinvestičního
považovánarizika,
za nezákonnou.
Tyto materiály
nebyly schváleny regulátorem financního trhu.atnost
Tyto
staveny
riziku
zepoužití
změn devizových
kurzů
materiály nejsou urceny americkým osobám a nejsou zamýšleny
pro vyplývajícímu
seznámení nebo
jakoukoli osobou,
at již se jedná o kvalifikovaného investora, ci nikoli, z jakékoli zeme nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo predpisy
by takovéto sdelení nebo použití zakazovaly.
Tento dokument je vydán Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s., která je investiční společností
ohledu České národní banky. Bližší informace
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