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IN.focus Strategic Interest 

Představujeme 

Stejně jako profesionálním horolezcům pomáhá při výstupech na nejvyšší vrcholy světa nejmodernější technika, v investicích to jsou algoritmické modely, 

které bez emocí sledují řadu parametrů – v případě fondu IN.focus Strategic Interest* to jsou pohyby dlouhodobých a krátkodobých úrokových sazeb. Pokud 

eurové sazby klesnou na své historické minimum, nebo se odlepí ode dna a stoupají vzhůru, algoritmus fondu – vedený v eurech – pravidelně vyhodnocuje 

situaci na trzích a zaujetím nákupní (dlouhé), nebo prodejní (krátké) pozice se snaží hrát ve váš prospěch.  

 

Úrokové sazby se dlouhodobě pohybují kolem nuly. Jakmile ale začnou opět růst, ceny dluhopisů začnou klesat. Dluhopisový fond IN.focus Strategic Interest 

nabízí oproti klasickým dluhopisům výhodu - ať už se úrokové sazby vypraví kterýmkoliv směrem, fond by měl zvládnout na jejich pohyby správně 

zareagovat, a to právě díky zmiňovanému algoritmu. Pokud tedy hledáte lepší výnos než na klasickém spořicím účtu a obáváte se rizik spojených 

s investicemi do akciových fondů, pak fond IN.focus Strategic Interest pro vás může být tou správnou alternativou.  

 

Tento fond nenabízí žádnou ochranu investice, ani garantovaný výnos. 

Hlavní výhody 

 Alternativní strategie, která může diverzifikovat vaše portfolio. 

 Obchodování s využitím kvantitativního modelu je bez emocí. 

 Možnost dosáhnout potencionálního výnosu díky pohybu dlouhodobých úrokových sazeb. 

 Vhodné řešení pro aktuální tržní situaci. 

Před investicí doporučujeme seznámit se s riziky na straně 2. 

Možnosti výnosu 

Maximální výnos: 

není omezen  

 

Minimální výnos: 

není stanoven 

Komu je fond určený? 

Fond je určen pro klienty s investičním profilem: Odvážný a vyšší. 

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

vašeho portfolia finančních produktů.  

Syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI): 

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 a má tudíž omezené využití pro předpověď  

vývoje rizikovosti investice do budoucna. Vychází z právních předpisů  

a může se lišit od tzv. produktového skóre, stanoveného podle interní  

metodiky společnosti. 

Na škále 1 (nízké) až 7 (vysoké). 

Produktové skóre (pro klienty s referenční měnou CZK): 

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  

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stránky 2.  

Odhady výnosů fondů nezaručují výkonnost v budoucnu. Výnosy nezohledňují poplatky a daně.  
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Další informace o fondu 

 Fond investuje také do dluhopisů, dluhových nástrojů, vkladů, fondů peněžního trhu a/nebo do hotovosti. 

 Fond je svou konstrukcí vhodný pro investory, kteří již mají zkušenosti s alternativními investicemi a jsou ochotni podstoupit vyšší riziko 

s potenciálem získání vyššího výnosu. 

 Tento fond nenabízí žádnou ochranu investice, ani garantovaný výnos. Každý nákup nebo prodej úrokového swapu znamená zisk anebo ztrátu. 

Případné ztráty mohou nastat, pokud se pohyb dlouhodobé úrokové sazby liší od toho, co se očekávalo v rámci modelu. Tato situace může nastat 
při poklesu nebo růstu dlouhodobé úrokové sazby a je závislá na pozici, kterou fond zaujme v úrokových swapech. Vztah fondu k dlouhodobé 
úrokové sazbě se v průběhu času mění, takže jeho hodnota se může dále měnit v závislosti na jejím vývoji. 

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. Informace se vztahují k době úpisu fondu. 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, slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. 

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stránky 1.  

Vstupní poplatky 1 % 

Výstupní poplatky  0 %  

Poplatek za správu fondu  0,7 % ročně (poplatek je vyplácen z majetku fondu) 

Poplatky     

Typ Otevřený fond 

Vznik fondu 23. 2. 2016 

ISIN BE6281022788 

Minimální investice 200 EUR 

Měna EUR 

Domicil fondu Belgie 

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. 

Parametry                                            

Upozornění na rizika 

Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než 
původně investovaná.  

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. 
 
Riziko inflace: 
Fond neposkytuje ochranu proti růstu cen zboží a služeb v ekonomice znamenající pokles kupní síly investice. 

Měnové riziko:  
Měnové riziko pro investory v jiné měně než v EUR není zajištěno. 
 
Kreditní riziko: 
Navzdory přesnému řízení rizik a vysoké diverzifikaci nelze vyloučit kolísání čistého obchodního jmění (NAV) fondu a jeho případné poklesy způsobené 
pohybem úrokových sazeb, kreditních přirážek a potenciálním nesplněním závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu 
fondu. 
 
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. 

Parametry dluhopisů a dluhových nástrojů, do kterých fond může investovat 

 Fond investuje do podnikových dluhopisů, státních dluhopisů a dalších nástrojů s pevným výnosem, které mají průměrný úvěrový rating alespoň  

 A– (podle hodnocení agentury Standard & Poor´s, případně ekvivalentní hodnocení od agentur Moody´s nebo Fitch). 

 V případě, že není úvěrový rating k dispozici, fond investuje do nástrojů, které mají v průměru ekvivalentní úvěrové riziko dle interního hodnocení 

skupiny KBC. Doba do splatnosti se u dluhopisů a dalších nástrojů s pevným výnosem může lišit. Všechny sektory mohou být brány v úvahu. 


