otevřený akciový fond

ČSOB Akciový Amerika
Dveře amerického trhu dokořán

Silná americká ekonomika může pro investory představovat lákavou a perspektivní příležitost. Na hospodářském růstu samozřejmě
participují i tamní korporace, což se odráží v dlouhodobém trendu jejich ziskovosti.
Manažer fondu investuje do vybraných akcií z USA a Kanady, přičemž zohledňuje ekonomické předpovědi, ziskovost a perspektivy růstu
dílčích společností a odvětví. Tento akciový fond, obrazně řečeno, představuje Severní Ameriku v kostce – svou praktičností, organizačním
umem a dynamickou ctižádostí. Moc největší ekonomiky světa se odráží i v postavení globálních společností s domicilem v USA stejně
jako ve vybraných značkách, které se zde zrodily a dnes patří k největším na světě. Síla hospodářství se samozřejmě odráží i v síle
měny. Aby byla participace na vývoji ekonomik kompletní, fond nezajišťuje měnové riziko vyplývající z investic do aktiv v amerických
a kanadských dolarech. Pohyb obou měn vůči české koruně se tedy plně promítá do výkonnosti fondu.

Proč investovat právě sem

Tip: Investujte pravidelně
již od 500 Kč měsíčně.

	 Severoamerické společnosti generují zisky po celém světě.
	 Amerika je kolébkou nejúspěšnějších mezinárodních korporací.
	 USA mají investorům co nabídnout – nejrozvinutější akciový trh světa s historií atraktivních výnosů a zastoupením růstových
titulů.
	 Americký dolar je mezi měnami považován za „bezpečný přístav“.

Další informace o fondu
	 Je určen pro investory, kteří vyhledávají možnost vysokého zhodnocení a jsou obeznámeni s riziky akciových trhů.
	 Fond investuje minimálně 75 % svého majetku do amerických a kanadských akcií, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací.
Na rozdíl od globálních akciových fondů je zde vyšší riziko, které vyplývá ze zaměření na severoamerický region a americký a kanadský
dolar.
	 Fond nezajišťuje měnové riziko. Vývoj hodnoty fondu je tak kromě vývoje cen akcií ovlivňován také kolísáním měnových kurzů.
	 Investice do fondu je možné doporučit pouze s dlouhodobým investičním horizontem (6 a více let).
Před investicí doporučujeme seznámit se s riziky na straně 2 v sekci Co byste měli vědět.

Jak začít
Abyste mohli začít investovat, stačí u nás na pobočce podepsat smlouvu. Využít pak můžete našeho poradenství nebo portálu ČSOB Investice.

Kdy můžete vybrat peníze
Vybrat peníze z fondu můžete kterýkoli pracovní den za aktuální tržní hodnotu. Vyplacenou částku budete mít na účtu do čtyř pracovních
dnů a nezaplatíte žádný poplatek.

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením strany 2

Komu je fond určený

Základní vlastnosti

Fond je určený pro klienty s investičním profilem:
Velmi odvážný

MOŽNÝ VÝNOS

Nevíte, co to znamená?
Tento typ klienta upřednostňuje potenciál výnosu i za cenu
výraznějšího kolísání hodnoty investice. Je si vědom, že hodnota
investice může být i několik let pod výchozí hodnotou a očekává
výnos výrazně vyšší, než jsou výnosy z běžných bankovních vkladů.
Produktové skóre: Umožňuje srovnání spořicích a investičních
produktů ze skupiny ČSOB/KBC z hlediska rizikovosti.
Bere v úvahu nejen kolísavost investice, ale také další prvky.
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odvážný

Jako na spořicím
účtu
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Do 1 roku
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a více

Přibližně 5 let

8 let a více

POTENCIÁLNÍ RIZIKO

velmi odvážný

6

Výrazně vyšší než
na spořicím účtu

DOPORUČENÁ DÉLKA INVESTICE

Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství,
požádejte svého investičního poradce, aby vyhodnotil, zda by se
tento produkt měl stát součástí vašeho portfolia produktů.
Syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI)

Vyšší než
na spořicím účtu

Nízké

Střední

Vysoké

Maximální výnos není omezen, minimální výnos není stanoven.
na škále 1 až 7

Vychází z právních předpisů a umožňuje srovnání fondů kolektivního investování na trhu. Zobrazuje historickou proměnlivost
hodnoty fondu a tím i rizikovost investice, má ovšem omezené
využití pro odhad rizikovosti v budoucnu.

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.

Poplatky
Poplatek za vstup do fondu

3 % z investované částky

Poplatek za vystoupení z fondu

0 % z vybírané částky

Parametry
Typ

Otevřený akciový fond

ISIN

BE6252265333

Minimální investice

5 000 Kč jednorázově nebo od 500 Kč pravidelně

Měna

Česká koruna (CZK)

Domicil fondu

Belgie

Co byste měli vědět
Hodnota investice může v průběhu času kolísat, návratnost investované částky není zaručena.
Mezi významná rizika tohoto fondu patří zejména:
	 Tržní riziko, které spočívá v možnosti nepříznivého vývoje cen aktiv v portfoliu fondu.
	 Měnové riziko spočívá v možnosti nepříznivého vývoje kurzů cizích měn.
	 Koncentrační riziko vzniká, pokud fond investuje do stejného druhu investičních nástrojů a/nebo stejné geografické oblasti.
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 informativní 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/nákladech 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, 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. www.csob.cz / tel.: 800 300 300
Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením strany 1
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Fond ČSOB Akciový Amerika je podfond belgického investičního fondu KBC Equity Fund. Anglický název fondu je KBC Equity Fund
North America.

