ČSOB Komoditní
Představujeme
V globální ekonomice poptávka po komoditách v dlouhodobém horizontu dramaticky roste, i přestože v krátkodobém pohledu může kolísat. Tento
trend souvisí s růstem populace, životní úrovně a spotřeby zejména na rozvíjejících se trzích.
Energetické i nerostné suroviny jsou pro vývoj rozvíjejících se trhů klíčové. Komodity poptávané nad úroveň stávající nabídky se musí nejdříve najít,
vytěžit, zpracovat a dodat… Každé požadované navýšení nabídky je pracné a velmi drahé, cyklus střídání vyšších a nižších cen je proto pomalejší
než u jiných tříd aktiv.
Než se v ekonomikách objevily transakce s cennými papíry, obchodovalo se fyzicky s komoditami. S rozvojem investování se od sebe oddělilo
přímé investování do komodit a investování do cenných papírů reprezentujících vývoj na trhu komodit, jak to dělá investiční fond ČSOB Komoditní*
(dříve ČSOB Komoditní fond). Výnos fondu je navázán na komoditní index Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index, který je
sestavován agenturou Bloomberg. Skupina KBC Group neinvestuje do zemědělských produktů a nechce být žádným způsobem zahrnuta do
spekulací na ceny potravin a zemědělských produktů.

Hlavní výhody
 Výnos se odvíjí od vývoje cen na širokém komoditním trhu, přičemž je navázán na komoditní index
Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index, který obsahuje jak energetické, tak i průmyslové komodity a drahé
kovy.

 Komodity se vyvíjejí zpravidla odlišně od tradičních tříd aktiv (akcie, dluhopisy, peněžní trh), jsou proto vhodným nástrojem
pro diverzifikaci portfolia.

 Investice do komodit je jednou z možností ochrany před rizikem inflace v době růstu komoditních cen.
Před investicí doporučujeme seznámit se s riziky na straně 2.

Komu je fond určený?

Možnosti výnosu

Fond je určen pro klienty s investičním profilem: Velmi odvážný.

Maximální výnos:
Není omezen.

Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství,
požádejte svého investičního poradce, aby vyhodnotil, zda by se
tento produkt měl stát součástí vašeho portfolia finančních
produktů.

Minimální výnos:
Není stanoven.

Syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI):

Produktové skóre:

Zobrazuje proměnlivost hodnoty podílového listu nebo
akcie fondu a tím i rizikovost investice. Umožňuje srovnání
produktů kolektivního investování na trhu. Je odvozen
z historického vývoje hodnoty investice, u nových fondů
ze simulovaného historického vývoje, a má tudíž omezené využití
pro odhad vývoje rizikovosti investice v budoucnu. Vychází
z právních předpisů
a může se lišit od tzv. produktového skóre, stanoveného podle
interní metodiky společnosti.

Umožňuje srovnání spořicích a investičních produktů ze skupiny ČSOB /
KBC.
Bere v úvahu nejen kolísavost investice, ale také další prvky.

Detailní informace o významu Produktového skóre a Syntetického ukazatele rizika a výnosu, způsobu jejich výpočtu a aktualizaci naleznete
na www.csob.cz nebo získáte u svého bankéře.

*) Podfond belgického investičního fondu Horizon

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stránky 2.
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Další informace o fondu
 Nabízí možnost ochrany před rizikem inflace v době růstu komoditních cen.
 Je určen pro investory s nadprůměrnými zkušenostmi na kapitálovém trhu, kteří akceptují větší kolísání cen cenných papírů s potenciálem
získání vyššího výnosu a jsou připraveni přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice.






Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index je v USD, nicméně je v rámci fondu konvertován do CZK.
Měnové riziko je v současné době téměř plně zajištěno, v budoucnosti se fond může rozhodnout, že se míra zajištění změní.
Investice do fondu je možné doporučit pouze s dlouhodobým investičním horizontem (10 a více let).
Doporučujeme maximálně 10 % podíl alternativních investic v portfoliu investora.

Poplatky
Vstupní poplatky

3%

Výstupní poplatky

0%

Poplatek za správu

1,5 % ročně (poplatek je vyplácen z majetku fondu)

Parametry
Typ

Komoditní fond (alternativní investice)

ISIN

BE0948266912

Vznik fondu

3. 7. 2008

Minimální investice

5 000 CZK jednorázově nebo pravidelně od 500 CZK

Domicil fondu

Belgie

Měna

CZK

Hodnota podílu

Počítána obvykle v každý pracovní den. Aktuální hodnotu podílového listu včetně historického
vývoje a platné Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů s uvedením termínů
vypořádání naleznete na www.csob.cz v sekci Podílové fondy.

Dostupnost

Podíl ve fondu můžete zpětně odprodat za aktuální hodnotu kterýkoliv obchodní den. Peníze
jsou dostupné za 3 pracovní dny od stanoveného obchodního dne.

Upozornění na rizika
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena.
Mezi významná rizika tohoto fondu patří zejména:
Tržní riziko:
Rizika, která investor podstupuje při investování do fondu, jsou spojena zejména s proměnlivostí cen akcií a dluhopisů, se změnou úrokových
sazeb a vývojem cen na trzích alternativních investic (např. komodity, reality). Hodnota cenných papírů, do nichž fond investuje, může značně
kolísat.
Koncentrační riziko:
Z důvodu investice do stejného druhu investičních nástrojů nebo stejné geografické oblasti může vzniknout související zvýšené riziko
koncentrace.
Fond může investovat do investičních cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydaných
fondem kolektivního investování, vkladů, finančních derivátů, likvidních prostředků a jiných nástrojů.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování
investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace
pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině)
dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46.
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