FOCUS fondy
Jednoduché a profesionálne
riešenie pre Vaše portfólio
nadpis: FOCUS fondy Pioneer: Jednoduché a profesionální řešení pro Vaše portfolio

Kompletné riešenie pre klienta s konzervatívnym,
balancovaným aj dynamickým profilom

8%
7%
Pioneer Fund
Solutions
Balanced

6%
Očakávaný výnos

V Amundi veríme, že cesta k dosiahnutiu
investičného úspechu vedie cez kvalitnú
diverzifikáciu, disciplínu, dodržanie
investičného horizontu a aktívnu správu.

„Iba tí, ktorí majú
vždy pravdu,
nemusia diverzifikovať.“
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Rizikový profil klienta

Dynamický

Upozornenie:
Údaje o očakávanom výnose sú ilustratívne. Očakávaný výnos môže byť prekonaný, alebo, naopak, nemusí byť dosiahnutý
a jeho výška nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani indikátorom budúcich výsledkov.

Pioneer Funds

Absolute Return Multi-Strategy
INVESTIČNÝ HORIZONT
3 až 5 rokov

PODIEL AKCIÍ
0–25 %

RIZIKO
nízke

MENOVÉ TRIEDY

EUR

Aktívne riadený fond investujúci primárne do dlhopisov, doplnených akciami (0–25 %), menovými, realitnými a komoditnými investíciami.
Jednoduché konzervatívne riešenie, ktoré Vás zbaví starostí s rozhodovaním, ako rozložiť svoje investície.
•	Flexibilná stratégia zabezpečuje nízku kolísavosť a zároveň stále
atraktívny výnosový potenciál.
•	Fond „absolútneho výnosu“ – cieľom fondu je bez ohľadu na vývoj na
kapitálových trhoch priniesť kladné zhodnotenie, fond dokáže vyťažiť
tak z pozitívneho, ako z negatívneho diania na trhoch.

•	Cieľovaný výnos 2,5 až 3,5 % p.a.
•	Fond investuje do viac než 900 rôznych investičných inštrumentov.
•	Fond je vhodný ako základ konzervatívneho investičného portfólia pre
investičný horizont minimálne 3–5 rokov.
pro EUR ISIN LU0363630707

Pioneer Fund Solutions

Conservative****
INVESTIČNÝ HORIZONT
3 až 5 rokov

PODIEL AKCIÍ
< 35 %

RIZIKO
nízke

MENOVÉ TRIEDY

EUR, USD

Konzervatívne riešenie, charakteristické nízkym podielom akcií (0 až 35 %). Zvyšná časť portfólia je tvorená primárne dlhopismi a dlhopisovými fondmi, v menšej miere sú zastúpené alternatívne investície, komodity a hotovosť. Možnosť investovať časť portfólia do akcií a alternatívnych investícií dáva
fondu aj v období nízkych úrokových sadzieb potenciál na ďalšie zhodnotenie. Aktívna správa fondu, široká diverzifikácia a možnosť úplne eliminovať
akciovú zložku sú potom kľúčové pre obmedzenie strát v prípade negatívneho vývoja na trhoch.
•	Fond typu „fond fondov“ zložený z investičných riešení od 36 význanných svetových správcov (PIMCO, BlackRock, AXA, Goldman Sachs,
Fidelity, JP Morgan a ďalší).
•	Aktívne riadené portfólio – široká diverzifikácia medzi dlhopisy a akcie po celom svete.

•	Predpokladaná výkonnosť je vyššia než v prípade dlhopisových
fondov pri zachovaní nízkej kolísavosti investície.
•	Fond je vhodný ako samostatné riešenie alebo základ konzervatívneho
investičného portfólia pre investičný horizont minimálne 3–5 rokov.
pro EU ISIN LU1121647660
pro USD ISIN LU1121648049

Pioneer Funds

Global Multi-Asset Target Income
INVESTIČNÝ HORIZONT
5 a viac rokov

PODIEL AKCIÍ
25–45 %

RIZIKO
stredné

MENOVÉ
TRIEDY
(menovo

EUR zaistená) , EUR_D zaistená)
(menovo

Zmiešaný fond so zameraním na široké spektrum aktív a výnosy z alternatívnych zdrojov. Dividendová stratégia ponúkajúca moderný prístup
(flexibilnú, aktívnu správu na trhoch po celom svete) a pravidelne vyplácaný dividendový výnos ohlasovaný dopredu.
•	Fond investuje do viac než 600 investičných inštrumentov od dlhopisov,
cez akcie, komodity, realitné fondy až po štruktúrované finančné produkty.
•	Portfólio fondu je zamerané na aktíva nesúce pravidelný príjem – akcie
vyplácajúce dividendu, dlhopisy nesúce atraktívny kupón, a pod.
Fond takto získané výnosy následne redistribuuje investorom vo forme
pravidelnej dividendy.

•	
Dividendy z fondu sú vyplácané štvrťročne (január, apríl, júl a október). Ročný dividendový cieľ je stanovený vždy transparentne na začiatku
každého roku – pre rok 2017 je to 5 %.
•	Fond je vhodný ako samostatné riešenie alebo základ vyváženého portfólia, špeciálne pre investorov vyhľadávajúcich pravidelný príjem zo svojich
investícií a s investičným horizontom minimálne 5 rokov.
v EUR ISIN LU1235138275
v EUR_D ISIN LU1090243418

Pioneer Fund Solutions

Balanced****

INVESTIČNÝ HORIZONT
5 až 7 rokov

PODIEL AKCIÍ
35–65 %

RIZIKO
stredné

MENOVÉ TRIEDY

EUR, USD

Stredne dynamické, vyvážené riešenie z rodiny fondov Pioneer Fund Solutions. Zastúpenie akciových fondov sa môže pohybovať medzi 35 až 65 %. Portfólio
je doplnené dlhopisovými riešeniami, alternatívnymi a komoditnými fondmi, prípadne časť aktív je držaná v hotovosti.
•	Fond typu „fond fondov“ zložený z investičných riešení od 38 významných svetových správcov (PIMCO, BlackRock, AXA, Goldman Sachs,
Fidelity, JP Morgan a ďalší).
•	Aktívne riadené portfólio – široká diverzifikácia medzi dlhopisy, akcie
a alternatívne investície po celom svete.

•	Vďaka aktívnej správe a extrémne širokej diverzifikácii je fond vhodný
ako samostatné riešenie alebo ako základ vyváženého investičného
portfólia pre investičný horizont minimálne 5–7 rokov.
pro EU ISIN LU1121646779
pro USD ISIN LU1121646423

Pioneer Fund Solutions

Diversified Growth
INVESTIČNÝ HORIZONT
7 až 10 rokov

PODIEL AKCIÍ
65–85 %

RIZIKO
vyššie

MENOVÉ TRIEDY

EUR

Najdynamickejšie riešenie v rámci rodiny fondov Pioneer Fund Solutions s najvyšším potenciálom zhodnotenia investovaných prostriedkov. Fond je
určený dynamickým investorom ochotným podstúpiť vyššiu kolísavosť svojej investície. Podiel akcií, komodít a dlhopisov s vysokým výnosom môže
dosahovať 65–85 %. Portfólio fondu je doplnené dlhopisovými riešeniami, alternatívnymi investíciami a časť je držaná v hotovosti.
•	Fond typu „fond fondov“ zložený z investičných riešení od 36 významných svetových správcov (PIMCO, BlackRock, AXA, Goldman Sachs,
Fidelity, JP Morgan a ďalší).
•	Aktívne riadené portfólio, široká diverzifikácia primárne medzi
dynamické investície, doplnené dlhopismi a alternatívnymi
investíciami z celého sveta.

•	Cieľom je dosiahnuť vyššiu výkonnosť než ponúkajú balancované
fondy.
•	Fond je vhodný ako samostatné riešenie a základ dynamického
investičného portfólia. Predstavuje zmysluplné riešenie zároveň pre
pravidelné investovanie. Investičný horizont minimálne 7–10 rokov.
pro EU ISIN LU1121647157

Upozornenie:

SK-FcF-UCB-2017-10

TENTO DOKUMENT MÁ LEN INFORMATÍVNU POVAHU, NEPREDSTAVUJE PROSPEKT ALEBO ŠTATÚT, PONUKU, INVESTIČNÉ ODPORÚČANIE ANI INÚ INVESTIČNÚ SLUŽBU.
Pioneer Funds a Pioneer S.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami založenými podľa práva
Luxemburského veľkovojvodstva. Pioneer Fund Solutions je otvorená investičná spoločnosť typu Société d Investissement a Capital Variable (spoločnosť s premenlivým
investičným kapitálom - „SICAV“) založená podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Všetky informácie v tomto dokumente majú len informatívny charakter, predstavujú
názory spoločnosti v čase, keď bol materiál vypracovaný, a môžu byť aj bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek menené na základe trhových a ďalších podmienok
a neobsahujú žiadnu záruku, že sa krajina, trhy a sektory budú vyvíjať tak, ako je v dokumente naznačené.Názory tu obsiahnuté sa môžu líšiť od názorov vyjadrených inými
autormi a spoločnosťami skupiny Amundi. Hoci informácie a dáta obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré skupina Amundi pokladá za spoľahlivé,
autor ani žiadna zo spoločností skupiny Amundi ani s ňou spriaznená osoba nerobí žiadne vyhlásenie ani záruku týkajúcu sa správnosti a úplnosti tohto dokumentu a na
tento dokument ako taký by nemalo byť spoliehané a nemal by slúžiť namiesto nezávislého úsudku. Predmetné oznámenie nepredstavuje ponuku alebo verejnú ponuku,
osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností
v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté
jednotlivým investičnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných
parametrov takýchto alebo obdobných investičných nástrojov. S investíciou do podielových listov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty investície a výnosov z nej, tiež nie
je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Miera očakávaného výnosu investičných nástrojov súvisí s mierou podstupovaného investičného rizika.
Návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je v žiadnom prípade zaručená. Investor nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Objemy investícií a rozloženie
portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú vystavené výkyvom vyplývajúcich zo zmien devízových kurzov, ktoré
môžu mať pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Ďalšie informácie o rizikách sú dostupné v materiáli Poučenie
o rizikách na adrese www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf. Zverejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií,
odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu a z príslušného cenníka. Predmetné
oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách apod. podľa
príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt. Dokumenty a informácie
uvedené na tejto internetovej stránke, nie sú určené osobám trvalo bývajúcim či sídliacim v Spojených štátoch amerických a osobám spĺňajúcim štatút „amerického
subjektu“, ako je definovaný v nariadení S podľa zákona Spojených štátov amerických o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov. Skôr než sa
rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom luxemburských fondov skupiny Amundi, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej
linky 0800 300 111, na internetových stránkach www.pioneerinvestments.sk alebo u Vášho finančného sprostredkovateľa, či osobného bankára. Takisto sa zoznámte
s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami (investovanie do otvorených podielových fondov a do Programu pravidelného
investovania RYTMUS a výnosy z týchto investícií podliehajú dani z príjmu; odporúčame daňové aspekty konzultovať so svojím daňovým poradcom), s aktuálnym znením
obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a s cenníkom príslušným pre daný produkt, príslušným Prospektom a manažérskymi pravidlami a s Podmienkami
pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch. Názvy luxemburských fondov skupiny Amundi uvedené v slovenskom jazyku
spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku. Tento dokument je vlastníctvom Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., spoločnosti
skupiny Amundi. Dátum uverejnenia: 1. 11. 2017.
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