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Investujte do celého světa. Podílejte se na úspěchu nejslavnějších společností. 

Proč investovat právě sem
  Díky regionální a sektorové rozmanitosti je fond vhodný jako základ akciové složky vašeho portfolia.

  Skvělá varianta pro pravidelné investování.

  ČSOB Akciový patří mezi nejoblíbenější a největší korunové akciové fondy, které nabízíme.

Do čeho investujete
  Do fondu vybíráme úspěšné firmy se zajímavými investičními příběhy.

  Visa

Spotřebitelé na celém světě milují bezhotovostní platby a Visa obhospodařuje zhruba polovinu všech plateb v on-line světě. Firmě zdatně 
sekunduje Mastercard, ostatní hráči čelí těžkým bariérám vstupu do lukrativního odvětví. Alternativně se tvářící systémy (Google Pay, Apple 
Pay, PayPal) nejsou přímou hrozbou, neboť částečně spolupracují s oběma vydavateli platebních karet.

  Alphabet (Google)

Mateřská společnost Googlu, který všichni používáme na vyhledávání. Firma má přibližně 80 % příjmů z reklamy. Na světě jsou téměř 3 miliardy 
aktivních uživatelů operačního systému Android, kteří generují firmě další příjmy. Vlastní inkubátor nápadů vyvíjí pozoruhodné projekty 
s potenciálem dále měnit svět (např. samořiditelná auta, chytrá domácnost). 

  LVMH

Při zmínce LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) se vám zřejmě vybaví luxusní kabelky Louis Vuitton. Pod jejími křídly však najdeme široký 
sortiment pro náročné, ať už se jedná o šperky, hodinky, parfémy či šampaňské. Díky ČSOB Akciový nyní mohou investoři přenést část tohoto 
luxusu i do svého portfolia. 

  Nechybí ani další známé značky, jako například Apple, Microsoft, Nestlé.

Před investicí doporučujeme seznámit se s riziky na straně 2 v sekci Co byste měli vědět.

„Globálně zaměřený fond by měl být základním kamenem portfolia investora, který 
nemá čas aktivně sledovat finanční trhy. Do fondu vybírám akcie společností, kterým 
věřím já i náš tým analytiků – například světové lídry svého oboru, jako jsou Google 
(Alphabet), Visa nebo Disney.“

Pavel Kopeček, portfolio manažer fondu,  
má více než 16 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů.

„Nežijeme ve vzduchoprázdnu. Společenské a technologické změny ovlivňují 
náš životní styl. Firmy, které jsou myšlenkově otevřené těmto změnám 
a nebojí se inovace, budou vítězi příštích dekád.“ 

Jaroslav Vybíral, hlavní stratég fondu,  
má více než 16 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů.

i

Tip:  
Investujte 
pravidelně  

již od 500 Kč 
měsíčně.

akciový fond

Kupujeme firmy, které znáte
ČSOB AKCIOVÝ
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Komu je fond určený
Fond je určený pro neprofesionální klienty se základními investičními 
znalostmi, kteří jsou si vědomi rizik spojených s investováním 
do běžných investičních fondů a jejich postoj k riziku je: 
Velmi odvážný

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.

Souhrnný ukazatel rizik (SRI): 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.

1 2 3 4 5 6 7

Produktové skóre (PS): Umožňuje srovnání spořicích a investičních 
produktů ze skupiny ČSOB/KBC z hlediska rizikovosti. Bere v úvahu 
nejen kolísavost investice, ale také další prvky.

PS6 na škále PS1 až PS7
 

Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství,  
požádejte svého investičního specialistu nebo bankéře, aby 
vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí vašeho 
portfolia produktů.

Základní vlastnosti

MOŽNÝ VÝNOS

Jako na spořicím  
účtu

Vyšší než  
na spořicím účtu

Výrazně vyšší než  
na spořicím účtu

MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ DOBA DRŽENÍ

Do 1 roku Přibližně 7 let 12 a více let

8 a více

POTENCIÁLNÍ RIZIKO

Nízké Střední Vysoké

Maximální výnos není omezen, minimální výnos není stanoven.

Detailní informace o významu Souhrnného ukazatele rizik a Produktového 
skóre, způsobu jejich výpočtu a aktualizaci naleznete na www.csob.cz nebo 
získáte u svého investičního specialisty nebo bankéře.

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. 

Poplatky
Poplatek za vstup do fondu 3 % z investované částky

Poplatek za vystoupení z fondu 0 % z vybírané částky

Parametry
Typ Akciový fond 

ISIN 770000001170

Minimální investice 5 000 Kč jednorázově nebo 
od 500 Kč pravidelně

Měna CZK

Co byste měli vědět

Hodnota investice může v průběhu času kolísat, návratnost 
investované částky není zaručena. Klient očekává růst hodnoty 
investované částky v čase, jeho primárním cílem je zhodnocení 
investovaných prostředků. Klient je ochoten nést ztrátu 
za standardních podmínek do výše 100 % hodnoty investice. Všechny 
finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního 
nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může 
přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.

Mezi významná rizika tohoto fondu patří zejména:

  Tržní riziko, které spočívá v možnosti nepříznivého vývoje cen 
aktiv ve fondu, zejména dluhopisů.

  Měnové riziko spočívá v možnosti nepříznivého vývoje kurzů 
cizích měn.

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 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


