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ČSOB Expertiza růstová
Vše, co potřebujete na vaši investiční cestu

Svět investic dokáže být někdy stejně nepředvídatelný, jako vaše cesta životem. Nikdy nevíte, kam vás zavede. Váš život řídit nedokážeme, starosti 
s investováním však můžete přenechat našim expertům. S fondem ČSOB Expertiza růstová řídí vaše investice naši odborníci. Motorem fondu je 
dlouhodobá investiční strategie. Zajímá nás nejen váš investiční cíl, ale i cesta, po které se k němu dostanete, a proto věnuje ČSOB Expertiza růstová 
zvýšenou pozornost snaze o zmírnění rizika poklesu. Součástí fondu je tak i brzda, protože víme, že ztráty neseme hůře, než se radujeme ze zisku. 
Náš fond však dokáže i v pravou chvíli šlápnout na plyn, abyste mohli těžit co nejvíce z potenciálu růstu na finančních trzích. Díky naší Expertize se vaše 
investice snadno přizpůsobí každé trase tak, abyste si vy mohli užívat jízdu životem.

Proč investovat právě sem

  Jednoduché a odborné řešení pro odvážné investory.
  Nový pohled na investování – investujete hlavou i srdcem.
  Jeden fond jako základ portfolia.
  Podílíte se na úspěchu firem z celého světa.

Jak se o vaše investice staráme

  Nesázíme všechny vaše peníze na jednu kartu – široké rozložení investic napříč různými třídami aktiv, regiony, odvětvími i tématy 
na základě investiční strategie KBC/ČSOB Asset Management.

  Fond aktivně spravujeme a unikátně kombinujeme různé investiční techniky – V případě většího kolísání na finančních trzích může být 
část portfolia fondu přeinvestována do aktiv s nižším rizikem (peněžní trh a depozita). Pokud akcie rostou rychleji než dluhopisy nebo naopak, 
může portfolio manažer prodat méně výkonná aktiva a nakoupit aktiva s vyšší výkonností.

  Klademe zvláštní důraz na snahu o zmírnění rizika poklesu – protože víme, že bolest ze ztráty neseme hůře, než si užíváme radosti ze zisku.

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 tří pracovních dnů 
a nezaplatíte žádný poplatek.

„Nikdo nemá rád ztráty. To platí jak v životě, tak v investování.  
Ztrátu přitom prožíváme emočně výrazně více než odpovídající zisk.  
A právě to bere ČSOB Expertiza růstová v úvahu.“

David Moravec, obchodní ředitel, KBC AM, ČSOB pobočka

smíšený fond profilový

Tip: Investujte pravidelně  
již od 500 Kč měsíčně.
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Komu je fond určený
Fond je určený pro klienty s investičním profilem:
Odvážný a vyšší

Nevíte, co to znamená?
Tento typ klienta klade důraz na rovnováhu mezi potenciálem výnosu 
a mírou kolísavosti hodnoty investice. Očekává výnos zpravidla 
převyšující 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.

velmi opatrný opatrný odvážný velmi odvážný

1 4 62 5 73

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) 4 na škále 1 až 7 

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

Základní vlastnosti

MOŽNÝ VÝNOS

Jako na spořicím  
účtu

Vyšší než  
na spořicím účtu

Výrazně vyšší než  
na spořicím účtu

DOPORUČENÁ DÉLKA INVESTICE

Do 1 roku Přibližně 5 let 8 let a více

5

NEUTRÁLNÍ  
SLOŽENÍ FONDU

Dluhopisy  
a peněžní  

trh 
Akcie

55 %45 %

Maximální výnos není omezen, minimální výnos není stanoven.

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 1,5 % z investované částky

Poplatek za vystoupení z fondu 0 % z vybírané částky

Parametry
Typ Smíšený fond

ISIN LU1684805986

Vznik fondu 6. 12. 2017 

Minimální investice 5 000 Kč jednorázově nebo od 500 Kč pravidelně

Měna Česká koruna (CZK)

Co byste měli vědět
Hodnota investice může v průběhu času kolísat, návratnost investované částky není zaručena. 
ČSOB Expertiza růstová je fond fondů s maximálním podílem akcií 70 %. Poměr peněžního trhu, dluhopisů a akcií v portfoliu je řízen na základě 
matematického modelu. Fond fondů investuje především do cenných papírů vydaných jinými fondy. 
Portfolio fondu ČSOB Expertiza růstová by si mělo vést lépe oproti klasickému smíšenému portfoliu s podobnou neutrální alokací například 
v případě výrazného poklesu na finančních trzích nebo v případě delšího rostoucího trendu akcií nebo dluhopisů. Naopak v případě většího kolísání 
trhů nebo náhlé změny trendu může výkonnost fondu zaostávat.   
Techniky využívané k omezení poklesu hodnoty fondu nebo k využití potenciálu finančních trhů mohou fondu způsobovat za určitých okolností 
i ztrátu. K takovým situacím může docházet například pokud se vývoj trhů liší od předpokladů, ze kterých tyto techniky vycházejí, pokud dochází 
na finančních trzích k prudkým výkyvům, nebo pokud dochází k selhání emitentů investičních nástrojů nakoupených fondem apod.

Mezi významná rizika tohoto fondu patří zejména:
  Tržní riziko, které spočívá v možnosti nepříznivého vývoje cen aktiv v portfoliu fondu.
  Úvěrové riziko představuje situaci, kdy emitent (vydavatel) nebo protistrana – nejčastěji vydavatel dluhopisu – nesplní svůj závazek.
  Riziko inflace znamená nebezpečí znehodnocení kupní síly aktiva růstem cen zboží a služeb v ekonomice.
  Riziko ochrany kapitálu, protože fond neposkytuje ochranu vložené investice.
  Výnosové riziko, které odráží volatilitu akciového trhu.

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.

Fond ČSOB Expertiza růstová je podfond lucemburského investičního fondu Global Partners.

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. Podílové fondy narozdíl od klasických 
depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů a nemají garantovanou jistinu. 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
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