Optimum fund ČSOB Zboží dlouhodobé spotřeby 1
Výnos fondu ČSOB Zboží dlouhodobé spotřeby 1 je vázán na vývoj koše akcií 30 významných světových společností, které nejvíce prosperují z růstu
spotřebitelských výdajů.
Regionální rozložení:

Sektorové rozložení:
Elektronika 4 %

Severní Amerika 4 %

Stavebnictví 2 %

Oděvy 4 %
Spotřební zboží 5 %

Asie a Pacifik 35 %

Luxusní zboží 14 %

Automobilový
průmysl 50 %

Evropa 61 %

Nemovitosti 21 %

Název společnosti a popis

Váha

Odvětví

Země

ADIDAS AG

2%

Oděvy

Německo

Společnost Adidas patří mezi světové leadery v oboru sportovního oblečení a vybavení. Do skupiny Adidas patří i značka golfového vybavení
Taylor Made a značka Reebok. Společnost Adidas je typickým zástupcem firem, které těží pouze ze sportovního marketingu/sponzoringu,
a zasahuje svým působením do všech oblastí světového sportu. V řadě osobností, které jsou nebo byly spojeny s Adidasem, nalezneme
legendy světového sportu (Pelé, Beckenbauer, Maradona, Zidane, Beckham, Messi, Owens atd.). V současné době má smlouvu s Adidas
10 z TOP 50 nejlépe placených sportovců světa. Adidas má výhradní smlouvy s NBA a NHL (Reebok) a s TOP fotbalovými kluby, jako jsou
například Real Madrid, Bayern Mnichov, Chelsea, AC Milan, Ajax Amsterdam atd. Značku Adidas též nosí spousta národních reprezentací
při olympijských hrách.
BARRATT DEVELOPMENTS PLC

5%

Nemovitosti

Velká Británie

Jeden z největších developerů v Anglii. Barratt se specializuje na obytné domy a rezidence, v jejím širokém portfoliu se však nachází
i komerční prostory. V roce 2017 získala společnost nejlepší hodnocení v průzkumu spokojenosti, stejně jako v předchozích sedmi letech.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

5%

Automobilový průmysl

Německo

Bayerische Motoren Werke neboli BMW je německý výrobce automobilů, motocyklů a motorů. Zpočátku se firma specializovala na výrobu
leteckých motorů. Společnost sídlí v Mnichově v budově zvané "Čtyřválec". BMW je také mateřskou společností firem Mini a Rolls-Royce.
Mnichovská automobilka plánuje postavit novou továrnu v některé ze zemí východní Evropy. Kromě Česka je ve hře také Slovensko, Slovinsko,
Maďarsko a Chorvatsko.
BELLWAY PLC

3%

Nemovitosti

Velká Británie

Anglická developerská společnost Bellway staví nemovitosti na území celého království již po 70 let. Oblíbená je společnost především díky
tradičnímu anglickému stylu svých staveb, do kterého přidává prvky moderní architektury.
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Název společnosti a popis

Váha

Odvětví

Země

BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE

7%

Nemovitosti

Velká Británie

Holdingová společnost Berkeley Group spravuje a staví nové nemovitosti napříč Anglií. V posledních pěti letech postavili 19 tisíc domů.
Naproti tomu společnost staví i parky, veřejné budovy a komerční prostory.
BRIDGESTONE CORP

3%

Spotřební zboží

Japonsko

Bridgestone je největším světovým výrobcem pneumatik. Sídlo společnosti je v Japonsku.
BURBERRY GROUP PLC

2%

Luxusní zboží

Velká Británie

Britský luxusní módní dům vyrábějící oblečení, parfémy a doplňkový sortiment. Pro Burberry typický tartanový vzorek je nejčastěji
kopírovaným znakem této firmy. Značka získala dokonce Královské oprávnění.
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A

3%

Luxusní zboží

Švýcarsko

Compagnie Financière Richemont je švýcarská společnost vyrábějící a produkující luxusní zboží. Pod tuto společnost spadá například Cartier
nebo Chloé a mnoho dalších. Orientuje se především na šperky, hodinky, psací potřeby a oblečení.
CONTINENTAL AG

2%

Spotřební zboží

Německo

Německý Continental je čtvrtý největší výrobce pneumatik na světě, mimojiné společnost produkuje široké spektrum součástek pro
automobily. V Česku má Continental dvě továrny.
DAIMLER AG

5%

Automobilový průmysl

Německo

Daimler AG (původně také Daimler Benz AG, DaimlerChrysler AG) je německá společnost a jeden z největších výrobců automobilů na světě.
Společně s výrobou osobních automobilů vyrábí také nákladní automobily a autobusy. Společnost vlastní většinový podíl ve společnostech
jako je EADS, F1 týmu Vodafone McLaren Mercedes a v japonském výrobci nákladních automobilů Mitsubishi. Daimler vyrábí pod značkami
jako například Mercedes-Benz, Maybach, Smart či Setra.
DENSO CORP

2%

Automobilový průmysl

Japonsko

V současnosti je společnost Denso druhým největším dodavatelem dílů pro automobilový průmysl na světě. Nevyrábí však pouze kvalitní
autodíly, nýbrž i zařízení pro domácnost, robotická zařízení a tepelné systémy.
FORD MOTOR CO

2%

Automobilový průmysl

USA

Ford Motor Company je druhým největším americkým výrobcem automobilů, který prodává automobily a užitková vozidla pod značkou
Ford a luxusní vozy značky Lincoln. Dále vlastní menší podíl v japonské Mazdě a britském Aston Martinu. Akcie Fordu se obchodují na burze
v New Yorku a jsou součástí indexu S&P 500. Společnost je stále řízena rodinou Fordů, přestože mají menšinový podíl. Ve světě sportu je
Ford známý především z americké závodní série NASCAR, Mistrovství světa v rallye nebo australské série V8 Supercars, které patří mezi
nejsledovanější automobilové závody na světě. Fanoušci fotbalu si společnost Ford spojí s Ligou mistrů (UEFA Champions League), jejíž
finále v ročníku 2010/2011 historicky poprvé předčilo ve sledovanosti Super Bowl (finále ligy amerického fotbalu). Ford je také oficiálním
partnerem/sponzorem nejvyšší ligy amerického baseballu MLB.
GENERAL MOTORS CO

2%

Automobilový průmysl

USA

Mezinárodní korporace General Motors patří mezi největší výrobce automobilů na světě. V součastnosti firma vyrábí osobní a nákladní
automobily ve více než třiceti zemích světa a zaměstnává přes 220 tisíc lidí.
HONDA MOTOR CO LTD

2%

Automobilový průmysl

Japonsko

Honda Motor Company, Ltd. je japonský výrobce osobních automobilů, nákladních automobilů a motocyklů. Honda je největším výrobcem
motocyklů na světě a je také největší výrobce samostatných motorů dle objemu produkce.
HYUNDAI MOTOR

2%

Automobilový průmysl

Jižní Korea

Třetí největší výrobce automobilů na světě, jihokorejský Hyundai, je dobře znám i u nás. Za posledních deset let zaznamenala automobilka
největší pokrok ze všech automobilek na světě. Vyrábí především osobní automobily, které jsou praktické, mezi svými modely však má
i několik luxusních.
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

2%

Luxusní zboží

Francie

Francouzská nadnárodní společnost zaměřená na luxusní výrobky z oblasti oblékání, kosmetiky, oděvních doplňků, šperků a nápojů. Mezi
nejznámější značky z jejího portfolia patří Louis Vuitton, TAG Heuer, Sephora, Hennesy, Moët, Dom Pérignon, Kenzo a řada dalších.
MICHELIN (CGDE)-B

2%

Automobilový průmysl

Francie

Michelin je francouzská společnost, která vyrábí pneumatiky, ale je známá rovněž vydáváním automap a průvodců nejlepších evropských
restaurací. V současnosti má Michelin 69 závodů v 19 zemích s více než 124 000 zaměstnanci.
MONCLER SPA

2%

Oděvy

Itálie

Italská luxusní módní značka Moncler se proslavila hlavně díky svým jedinečným bundám a sportovním oděvům. Do jejich oblečení se
oblékají nejrůznější celebrity, politici, ale také sportovci na olympiádách a různých mistrovstvích.
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Název společnosti a popis

Váha

Odvětví

Země

NISSAN MOTOR CO LTD

8%

Automobilový průmysl

Japonsko

Nissan je jeponská automobilová značka, která v současné době patří k nejproduktivnějším a největším v japonsku. Je součástí aliance
Renault–Nissan.
PANASONIC CORP

2%

Elektronika

Japonsko

Panasonic je mezinárodní obchodní značka, pod kterou japonská firma Panasonic Corporation prodává své výrobky z oblasti domácí
elektroniky. Vznikla ze značek Technics a JVC, náleží do Matsushita Electric Industrial Co Ltd. of Japan (MEI). Firmu Matsushita založil
Kónosuke Matsushita v roce 1918 v prefektuře Ósaka v Japonsku.
PANDORA

7%

Luxusní zboží

Dánsko

Dánská mezinárodní šperkařská společnost, která je známá především svými originálními náramky a přívěsky. Pandora má své prodejny
ve více než 100 zemích po celém světě.
PERSIMMON PLC

6%

Nemovitosti

Velká Británie

Developerská a konstruktérská společnost Persimmon je další z řad úspěšných společností z Anglie. Jsou zaměřeni především na ekologické
stavby, navíc pravidelně podporují charitativní akce a přispívají na dobré věci. Mají také vlastní továrnu na cihly, která vyprodukuje
80 milionů cihel ročně.
PEUGEOT SA

2%

Automobilový průmysl

Francie

Francouzský Peugeot je velice oblíbený po celé Evropě. Jejich automobily křižují silnice od roku 1892. V současné době se automobilka
soustřeďuje hlavně na městské vozy, v roce 2017 se stal vůz Peugeot 3008 Evropským automobilem roku.
RENAULT SA

2%

Automobilový průmysl

Francie

Druhá největší automobilka v Evropě, francouzský Renault, vyrábí osobní i nákladní automobily, traktory a autobusy. Renault se stal známý
pro bezpečnost svých automobilů.
SONY CORP

2%

Elektronika

Japonsko

Společnost Sony je považována za jednu z nejlepších výrobců elektroniky na spotřebitelském trhu. Vyrábí veškeré elektronické spotřebiče
v odvětví zvuku a obrazu. Televize Sony jsou třetí nejvíce prodávané na světě.
SUBARU CORP

8%

Automobilový průmysl

Japonsko

Automobilka pocházející z Japonska, která je nechvalně známá svým vynikajícím pohonem všech kol. Díky tomu je Subaru nejrozšířenější
hlavně v rally závodech.
SUZUKI MOTOR CORP

2%

Automobilový průmysl

Japonsko

V současnosti je Suzuki 9. největším výrobcem automobilů na světě, v Japonsku je to však posledních 5 let jednička v produkci malých aut.
Suzuki je však známo i svými kvalitními motocykly a lodními motory.
TAYLOR WIMPEY PLC

2%

Stavebnictví

Velká Británie

Jedna z největších britských stavebních společností. Taylor Wimpey staví přes 10 tisíc domovů ročně napříč celým světěm. V současné době je
firma zapojena do projektu o domech budoucnosti.
TOYOTA MOTOR CORP

4%

Automobilový průmysl

Japonsko

Toyota je japonská automobilka, která je druhým největším výrobcem automobilů na světě. Vyrábí jak osobní automobily, dodávky, nákladní
auta, motory, autobusy, roboty a jiné. Je to zároveň osmá největší společnost světa. Pod křídla společnosti spadají i poměrně mladé
automobilky Lexus a Scion.
VOLKSWAGEN AG PREF

2%

Automobilový průmysl

Německo

Jeden z největších světových automobilových koncernů. Pod VW patří např. Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Porsche, Lamborghini, MAN,
Scania, SEAT, Škoda Auto a další.
Zdroje: Většina informací je převzata z KBC Asset Management, není-li indikováno jinak. Dalším zdrojem jsou veřejné informace společností.
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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, slouží jako doprovodný dokument k materiálům k fondu Optimum fund
ČSOB Zboží dlouhodobé spotřeby 1. 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.

