KATEGORIE INVESTORA

First Eagle Amundi
International Fund
„Levně nakoupit – draze prodat

OPATRNÝ

VYVÁŽENÝ

ODVÁŽNÝ

OČEKÁVANÝ VÝNOS2
KOPÍRUJÍCÍ
INFLACI1

1 AŽ 3%
NAD INFLACI

3 AŽ 6%
NAD INFLACI

to je podstata hodnotového investování.“

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA

HODNOTA: 3 mil USD
Pokles ceny v souvislosti
s hypoteční krizí v USA
v roce 2008

„Cena je to, co platíte,
hodnota je to, co dostáváte“
Warren Buffet

Rezidenční
nemovitost v Miami

PRODEJNÍ CENA:
2,1 mil USD

ilustrativní příklad

INVESTIČNÍ STRATEGIE

„Nakupujeme
vždy minimálně
s 30% „slevou“

Sledujeme společnosti, které mají dlouhodobou konkurenční výhodu:

Unikátní know-how
Značka se silnou loajalitou
Vlastnictví vzácných nehmotných aktiv
A jako „pojistku pro všechny případy“ držíme vždy část peněz ve ZLATĚ!

INVESTIČNÍ CÍL

DLOUHODOBĚ a TRVALE ochránit kapitál
před znehodnocením INFLACÍ!

AUTENTICKÝ PŘÍBĚH
„Po tsunami v březnu 2011 investoři houfně opouštěli japonský akciový trh (index Nikkei 225 -19% za necelých
9 měsíců). Z tohoto důvodů klesly i akcie společnosti SHIMANO (-9%). Té ale více jak 90% obratu tvoří export
(Evropa, USA). Nastalá ekonomická stagnace v zemi vycházejícího slunce se tak obratu/zisku firmy nedotkla. Většina investorů tuto skutečnost přehlídla, ale manažeři First Eaglu naopak do Shimana investovali a odměnou jim
byl - v následujících 8 letech - více jak dvojnásobný růst oproti trhu! (=328% vs. 180%)“

1 dlouhodobě se inflace pohybuje mezi 2 a 3% ročně
2 nejedná se o výnos garantovaný, návratnost investice není zaručena
Klienta je vždy nutné poučit o souvisejících rizicích! Materiál je určen pouze pro interní účely, není určeno klientům.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY
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Datum založení USD třídy:

Číslo účtu:

44

Smíšený

Podkategorie:

Riziko (SRRI):

,5 %

Kategorie:

HISTORICKÁ ZKUŠENOST

Výkonnost od spuštění fondu +8,80 %
(od data 12. 8. 1996).
ISIN: LU0068578508, Všechna data platná k 31. 12. 2020

*jedná se o výkonnost USD třídy fondu; historická
výkonnost není spolehlivým ukazatelem
výkonnosti budoucí; výnos není garantován

SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ
Základní myšlenka je jednoduchá: „Levně nakoupit, draze prodat“. Slavný investor Warren Buffet k tomu říká:
„Cena je to co platíte, hodnota je to, co dostáváte“. Ukažme si to na konkrétním příkladu. V červenci 2008
vyvrcholila ve Spojených státech tzv. hypotéční krize. V jejím důsledku došlo k výraznému poklesu cen
rezidenčních nemovitostí, a to i v atraktivních lokalitách jako např. Miami. Nemovitosti na „dobré adrese“ tak
bylo možné pořídit s až 30% slevou*. Chytrý investor tedy mohl době, kdy titulky novin hlásaly apokalyptické
scénáře koupit vysoce kvalitní aktivum „se slevou“. A stejnou filozofii uplatňují manažeři First Eaglu při
výběru společností do portfolia fondu!
Další ukázkou aplikace této strategie je autentický investiční příběh společnosti Shimano – největšího výrobce
cyklistického příslušenství na světě (viz přední strana).
A jaké faktory pomáhají firmám k udržení hodnoty? Často je to dlouhodobá konkurenční výhoda v podobě
unikátního know-how (např. Google, Fanuc), značky se silnou loajalitou zákazníků (Apple, ale třeba i Colgate
– kdy naposledy jste měnili značku zubní pasty?) anebo vlastnictví vzácných nehmotných aktiv (Weyerhaeuser – největší soukromý vlastník lesů v USA, ale právě i nemovitosti v prémiové lokalitě).
Jako „pojistka pro všechny případy“ je v portfoliu vždy zastoupeno i zlato.
Dlouhodobým a od založení této strategie v roce 1978 neměnným cílem je ochrana kapitálu před znehodnocením inflací.
*zdroj: Case-Shiller 20-city housing index

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 jazyce (Amundi CR) 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.
Klienta je vždy nutné poučit o souvisejících rizicích! Materiál je určen pouze pro interní účely, není určeno klientům.

