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Představujeme 

Fond ČSOB Akciový nové trhy (KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK) investuje převážně do akcií společností z rozvíjejících 

se zemí především z Asie, Latinské Ameriky a východní Evropy. Čína upouští od konceptu investiční ekonomiky a přiklání se k ekonomice 

spotřební. Pro západní země tak přestává být synonymem levné pracovní síly a díky sílící domácí spotřebě se staví na vlastní nohy. Také Indie se 

snaží novými reformami probudit spotřební aktivitu domácích obyvatel – je otevřená novým investicím a zároveň chce řešit palčivé problémy s 

chudobou. Jižní Korea se vyvinula z výrobce levných produktů ve výrobce vlastních technologií a značek především v automobilovém a 

elektrotechnickém průmyslu a stala se státem s ekonomikou světového významu. Brazílie a Rusko jsou producenti surovin. Citlivost jejich ekonomik 

na ceny komodit znamená příležitost i hrozbu zároveň.  

Hlavní výhody 

 Země v portfoliu se vyznačují slibným dlouhodobým potenciálem. 

 Většina zemí má mladou, a tedy rychle rostoucí populaci a dynamickou ekonomiku. 

 Fond je aktivně řízen, takže složení portfolia přizpůsobuje dění na finančních trzích. 

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: Velmi odvážný. 

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, 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. 

Na škále 1 (nízké) až 7 (vysoké). 

Produktové skóre: 

Umožňuje srovnání spořicích a investičních produktů ze skupiny 

ČSOB / KBC. 

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. 

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stránky 2.  

ČSOB Akciový nové trhy  
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Další informace o fondu 

 Fond investuje do akcií společností z různých sektorů. 

 Vhodný k doplnění akciové složky v portfoliu velmi odvážného investora.  

 Je určen pro investory, kteří vyhledávají možnost vyššího zhodnocení při akceptování vysokého rizika spojeného s investicí.  

 Fond nezajišťuje měnové riziko. Vývoj hodnoty fondu je tak kromě vývoje cen akcií ovlivňován také kolísání měnových kurzů. 

 Investice do fondu je možné doporučit pouze s dlouhodobým investičním horizontem (7 a více let). 

 

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. 

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. 

Měnové riziko: 
Fond investuje také do cenných papírů, které jsou denominovány v měnách odlišných od měny fondu, a je proto pravděpodobné, že hodnota 
investice bude ovlivněna kolísáním směnných kurzů. 

Koncentrační riziko: 

Z důvodu investice do stejného druhu investičních nástrojů nebo stejné geografické oblasti může vzniknout související zvýšené riziko 
koncentrace. 

Riziko likvidity: 
Vzhledem k tomu, že fond investuje do akcií podniků z rozvíjejících se trhů, vzniká riziko, že pozice nebude prodána včas za přiměřenou cenu. 

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. 

Vstupní poplatky 3 % 

Výstupní poplatky  0 % 

Poplatek za správu  2 % (poplatek je vyplácen z majetku fondu) 

 

Poplatky 

Typ Otevřený akciový fond 

ISIN BE6294031891  

Vznik fondu 7. 4. 2017 

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 4 pracovní dny od stanoveného obchodního dne. 

Parametry 

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stránky 1.  


