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ČSOB středoevropský 

Představujeme 

Věříte v ekonomický růst střední Evropy? Chcete investovat do regionu, který dobře znáte a který má před sebou slibné ekonomické vyhlídky? 

Nechcete řešit, zda-li se aktuálně vyplatí více akcie nebo pevně úročené nástroje? Pak vám nabízíme investiční fond ČSOB středoevropský. 

Tento smíšený fond si do svého portfolia vybírá akcie a dluhopisy zejména ze středoevropského regionu, je však schopen využít příležitostí také 

z dalších velkých trhů východní Evropy. Proč právě tento region? I když dopady finanční krize do hospodaření korporací a států byly značné, střední 

Evropa se dokázala s krizí vypořádat lépe než jiné země EU. Není náhodou, že regionální ekonomický růst patří k nejvyšším v Evropě. V regionu je 

relativně dobře rozvinutá infrastruktura, kvalifikovaná pracovní síla a stabilní bankovní systém. I proto společnosti ze zemí  

s vysokými mzdovými náklady přesouvají svou výrobu i zákaznický servis právě do těchto zemí. To vše jsou důvody, proč jsou země střední Evropy 

dlouhodobě zajímavou investiční příležitostí. Silnou zbraní regionu jsou také tradičně vysoké výplaty dividend místních firem, které jsou  

v současném prostředí nízkých úrokových sazeb významným benefitem. 

Fond investuje do dluhopisů a akcií, přičemž alespoň 70 % těchto instrumentů musí pocházet z České republiky, Polska, Maďarska nebo 

Slovenska. Podíl akcií a dluhopisů se výrazně mění podle aktuálního výhledu profesionálů. Tento investiční fond se hodí pro zkušené investory  

s vyšší tolerancí k riziku a se stabilní investiční disciplínou. Je vhodný pro delší investiční horizont, kde vyniknou hlavní výhody jeho strategie, 

zejména relativně vyšší dividendový a úrokový výnos. 

Hlavní výhody 

 Země v portfoliu se vyznačují slibným dlouhodobým potenciálem. 

 Fond s aktivní správou. 

 Příležitost pro investory, kteří předpokládají mimořádný růst regionu. 

Před investicí doporučujeme seznámit se s riziky na straně 2. 

Neutrální složení portfolia Možnosti výnosu 

Maximální výnos: 

Není omezen. 

Minimální výnos: 

Není stanoven. 

Pro koho je fond vhodný? 

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

Pokud máte jiný investiční profil a využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, tento produkt pro vás může být vhodný jako součást 

portfolia finančních produktů. Pro více informací se obraťte na svého investičního poradce. 

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. 

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. 

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stránky 2.  
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Další informace o fondu 

 Správu majetku fondu provádí ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.  

 Investice do dluhopisů a akcií v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku budou tvořit nejméně 70 % portfolia fondu.  

 Fond je aktivně spravován v rámci schválené investiční strategie. 

 Jedná se o investici bez data splatnosti a bez ochrany investovaného kapitálu. 

 Minimální doporučený investiční horizont je 3 – 5 let. 

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. 

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

Měnové riziko: 
Fond investuje také do cenných papírů, které jsou denominovány v měnách odlišných od měny fondu, je proto pravděpodobné, že hodnota 
investice bude ovlivněna kolísáním směnných kurzů. V případě investice do nástrojů v jiné měně než CZK není měnové riziko zajištěno.  

Úvěrové riziko: 
Fond investuje převážně – ale ne výlučně – do dluhopisů s investičním stupněm ratingu. Z tohoto důvodu je u tohoto fondu riziko, že emitent 
nebude moci splnit své závazky, vyšší než u fondu, který investuje pouze do dluhopisů s investičním stupněm ratingu.  

Riziko inflace: 
Dluhopisová část neposkytuje ochranu proti růstu cen zboží a služeb v ekonomice znamenajícím pokles kupní síly investice. 

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 poplatky1 2 % 

Výstupní poplatky  0 % 

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

Celková nákladovost za minulý rok 2,24 % 

1) Jedná se o poplatek distributora za obstarání nákupu. Vstupní přirážka obhospodařovatele je nulová. 

Poplatky 

Typ Speciální smíšený fond 

ISIN 770000001881 

Vznik fondu 1. 10. 1993 

Minimální investice 5 000 CZK jednorázově nebo pravidelně od 500 CZK 

Domicil fondu Česká republika 

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 2 pracovní dny od stanoveného obchodního dne. 

Parametry 

Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stránky 1.  

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 ve statutu 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. 


