Dynamické fondy skupiny
Pioneer Investments v SR
Vybrané fondy

Najväčší potenciál výnosu v dlhodobom horizonte
Vzhľadom k súčasnej turbulentnej dobe na finančných trhoch sa väčšina ľudí na Slovensku rozhoduje predovšetkým pre konzervatívne
investície ako sú klasické sporiace účty alebo termínované vklady. Investori všade na svete si však uvedomujú nutnosť rozkladania svojich
investícií od konzervatívnych až po dynamické finančné nástroje, ktorých súčasťou je aj akciová či komoditná zložka. Práve dynamické
nástroje môžu predovšetkým v dlhodobom horizonte priniesť veľmi zaujímavý potenciál výnosu.

Akciové fondy sú fondy trvalo investujúce minimálne
66 % svojich aktív na akciovom trhu. V dlhodobom
horizonte predstavujú najväčší potenciál výnosu, ale tiež
najvyššiu mieru investičného rizika. Tieto fondy sú teda
primárne určené investorom ochotným dlhodobo
akceptovať vysokú kolísavosť hodnoty investície. Sú
vhodné pre dlhodobé investície v investičnom horizonte
5 a viac rokov.

Európske a globálne akciové podfondy

Komoditné fondy sú fondy, ktoré investujú svoje aktíva
najmä do komodít, resp. do termínovaných obchodov
s komoditami. Výhodou investície do komodít je
pozitívna korelácia s výškou inflácie (t.j. keď rastie
inflácia, rastú aj ceny komodít). Komodity majú
zaujímavý výnosový potenciál, ale aj vysokú mieru rizika.
Preto sú vhodné najmä ako doplnok do portfólia
investora, ktorý je ochotný akceptovať vysokú kolísavosť
investície a má investičný horizont 7 a viac rokov. Váš
finančný sprostredkovateľ alebo osobný bankár Vám rád
pomôže pri výbere vhodnej investičnej stratégie.

Pioneer Funds - European Research (€; $)

Pioneer Funds - Core European Equity (€; $)
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity (€; $)
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity (€; $)
Pioneer Funds - Euroland Equity (€; $)
Pioneer Funds - European Equity Value (€; $)
Pioneer Funds - European Potential (€; $)
Pioneer Funds - Global Ecology (€; $)
Pioneer Funds - Global Select (€; $)
Pioneer Funds - Gold and Mining (€; $)
Pioneer Funds - Italian Equity (€; $)
Pioneer Funds - Top European Players (€; $)
Pioneer Funds - Global Equity Target Income (€)
Pioneer Funds - Russian Equity (€; $)

Komoditné podfondy
Pioneer Funds - Commodity Alpha (€; $)
Pioneer S. F. - EUR Commodities (€)
Pozn.: €, $ - Do fondu je možné investovať v EUR/USD triede

Stručný popis vybraných akciových fondov
Pioneer Funds – Euroland Equity†††††
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→ zameranie najmä na veľké európske spoločnosti
→ zameranie predovšetkým na región Eurozóny
→ môže slúžiť ako hlavná zložka dynamického portfólia

Pioneer Funds – Global Select
→ široké portfólio (cca 150 - 200 pozícií) spoločností prednostne z vyspelých trhov
→ bez obmedzenia pri výbere krajiny, sektora alebo veľkosti firiem
→ dôkladné technické a fundamentálne analýzy pri výbere vhodných pozícií
→ môže využívať opčné stratégie na zníženie krátkodobého rizika kolísania trhov
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Pioneer Funds – Global Ecology††††
→ globálny akciový fond
→ investuje do spoločností, ktoré prispievajú k rozvoju čistejšieho a zdravšieho životného
prostredia
→ investície do sektorov, napríklad: alternatívne zdroje energie, spracovanie odpadu,
ochrana životného prostredia, recyklovanie, ...
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Pioneer Funds – Emerging Europe and Mediterranean Equity††††
→ portfólio veľkých, stredne veľkých aj menších spoločností
→ zameraný na rozvíjajúce sa krajiny Európy a Stredomoria
→ hlavné pozície sú v krajinách Rusko, Turecko, Poľsko, ...
→ vysoké menové riziko
→ vhodný ako doplnok dynamickej časti portfólia
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Pioneer Funds – Commodity Alpha
→ investície do komodít cez finančné deriváty
→ dlhodobo zaujímavý výnosový potenciál, avšak s vysokým rizikom
→ väčšina portfólia je v US dolároch a portfólio môže obsahovať aj rôzne dlhopisy
→ môže investovať až do 31 rôznych komodít na rozloženie rizika
→ môže využívať aj tzv. krátke pozície (snaha profitovať z klesajúcich trhov)
→ vhodný doplnok do portfólia pre investorov akceptujúcich vyššie riziko

Pozn.: Uvedené popisy fondov sú len orientačné. Úplné znenie investičných stratégií nájdete v Prospekte fondu a v kľúčových informáciách pre investorov (KIID), ktorý môžete bezplatne získať na našej web stránke
www.pioneerinvestments.sk alebo si ho môžete vyžiadať na bezplatnom telefónnom čísle 0800 300 111. Počet hviezdičiek pri názve fondu označuje hodnotenie agentúry MORNINGSTAR TM k 3/2013.
Grafy – pozn.: Os „Y“ v uvedených grafoch znázorňuje výkonnosť fondov indexovanú na hodnotu 100. Podrobnejšie údaje o výkonnosti všetkých fondov skupiny Pioneer Investments v SR môžete nájsť aj na
www.pioneerinvestments.sk . Minulá výkonnosť nezaručuje ani neindikuje ich budúcu výkonnosť.

Pioneer Investments
Krížna 50
(budova UniCredit Bank
Slovakia, a.s.)
821 08 Bratislava 2
www.pioneerinvestments.sk
bezplatná linka: 0800 300 111

Pioneer Funds, Pioneer S.F. a Pioneer P.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými samostatnými podfondami
založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Nie všetky rodiny fondov a podfondov sú k dispozícii vo všetkých jurisdikciách. Poraďte sa so svojím
finančným sprostredkovateľom. Pioneer Investments je obchodným označením skupiny spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. Predmetné
oznámenie nepredstavuje 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. Investície do
podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej
čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou
investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov
dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Investovanie so sebou
nesie množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú uvedené na 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. Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným
prospektom zahraničných fondov, ktorý možno získať zadarmo 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 a s manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. Všetky tieto dokumenty možno tiež
získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch. Názvy zahraničných fondov uvedené v slovenskom jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie
pre Slovenskú republiku.

www.pioneerinvestments.sk

