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ROZVÍJAJÚCE SA TRHY A
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Morningstar Rating6:**, S&P Star Rating6:**

ROZDELENIE DO SEKTOROV
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DESAŤ NAJVÄČŠÍCH AKCIOVÝCH INVESTIC2
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Podiel

Sektor
1. Financie

30.07%

Akcie

Podiel

TAIWAN SEMICONDUCTOR

5.74%

Hutchison Whampoa Ltd

4.41%

China Mobile Ltd/HK

3.84%

Sun Hung Kai Properties Ltd

3.44%

Cheung Kong Holdings Ltd

3.44%

PetroChina Co Ltd

2.88%

CHINA TELECOM CORP LTD-H

2.79%

HON HAI Precision Industry

2.71%

2. Informačné technológie

17.66%

CHINATRUST FINANCIAL HOLDING

2.27%

3. Priemysel

16.41%

MediaTek Inc

2.24%

4. Telekomunikácie

9.93%

5. Spotrebný tovar

6.41%

6. Energetika a plynárenstvo

6.00%

7. Energia

4.57%

KUMULATÍVNE VÝKONNOSTI
k 31/07/2005

3,4,5

Vl. Im.

ROČNÉ VÝKONNOSTI
Vl. Im.

Vážený index

3,4,5

Vážený
index

8. Tovar krátkodobej spotreby

3.63%

1 mesiac

3.55%

3.04%

2004

4.9%

2.8%

9. Materiály

3.15%

3 mesiace

15.88%

14.48%

2003

19.0%

19.7%

10. Zdravotníctvo

2.17%

6 mesiacov

18.57%

16.62%

2002

-35.0%

-33.5%

Od začiatku roku

19.49%

17.61%

1 rok

26.65%

23.63%

3 roky

23.34%

19.00%

ROZDELENIE PODĽA ŠTÁTU EMITENTA2
3

Od zahájenia výpočtu vl. imania

2.51%

1

2

Štát

Podiel

1. Hong Kong

43.24%

2. Tchaj-wan

38.71%

3. Čína

18.05%

ZÁKLADNÉ ÚDAJE1

INVESTIČNÝ TÍM

INVESTIČNÝ CIEĽ

Pioneer Funds – Pacific (Ex. Japan) Equity je spravovaný
tímom zaoberajúci sa ázijskými cennými papiermi spolu s
hlavným portfólio manažérom, ktorým je Sergio Della Cave.
Do skupiny Pioneer Investments prišiel z milánskej Intesa
SgR, kde od januára 1996 do decembra 1999 zastával
pozíciu portfólio manažéra tímu ázijských akcií. 9. Pred tým
než Sergio vstúpil do odvetvia investícií pracoval ako audítor
v spoločnosti Coopers & Lybrand v Milánu viac ako dva
roky. Vyštudoval ekonómiu na Federico II University v
Neapoli a je kvalifikovaný a autorizovaný účtovník v
Taliansku od roku 1994.

Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie
kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom
horizonte investovaním minimálne dvoch tretín
svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného
portfólia akcií a s akciami spojených cenných
papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli
založené, pôsobia alebo si odvodzujú minimálne
dve tretiny svojich výnosov v Čínskej ľudovej
republike, Hong Kongu a Taiwane.

ZLOŽENIE BENCHMARKU (VÁŽENÉHO INDEXU)5

Zahájenie výpočtu Vl. Im.

29/11/2001

Trh

Index

Sídlo

Luxembursko

Akcie čínskej oblasti

MSCI Golden Dragon

Hodnota fondu

247.79 mil EUR

Hodnota podielového listu

6.13 EUR

Počiatočná minimálna investícia

250 EUR

Úvodný nákupný poplatok

5.00%

(kat. A, Euro, nedistr.)
Manažérska odmena

1.50%

(kat. A, Euro, nedistr.)
ISIN (kat. A, Euro, nedistr.)

LU0133656446

Poznámky a ďalšie dôležité informácie sú na druhej strane.
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ROZVÍJAJÚCE SA TRHY A
ĎALEKÝ VÝCHOD akciové
31/07/2005

MESAČNÝ KOMENTÁR
Akciové trhy Veľkej Číny zaznamenali silnú výkonnosť z hľadiska Eura
v priebehu druhého štvrťroka. Pokiaľ ide o sektorovú výkonnosť,
sektor energií ožil vďaka silnej cene ropy. Sektory polovodičov, médií
a spotrebiteľský sektor stratili pozície počas štvrťroka.

12 000
11 000

Portfólio podalo lepší výkon ako jeho benčmark počas obdobia. Silný
výber akcií v sektore polovodičov a polovodičových zariadení značne
zlepšil relatívne výnosy. Naša prevážená pozícia a dobrý výber akcií v
sektore priemyselných podnikov tiež prospel relatívnej výkonnosti.
Naše pozície v sektore energií pomohli zvýšiť absolútne výnosy, ale
naša mierne podvážená pozícia v tejto oblasti bola negatívna pre
relatívne výnosy.

10 000
9 000
8 000

Za toto obdobie naše prevážené angažovanosti v Mediatek
(elektronické komponenty) a Li & Fung Ltd (distribúcia a
veľkoobchod) pomohli významne zvýšiť celkovú výkonnosť. V sektore
energií však naše podváženie v CNOOC bolo škodlivé pre relatívnu
výkonnosť.

7 000
6 000
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V tomto čase je portfólio prevážené v sektore telekomunikačných
služieb a v sektore nehnuteľností. Sme podvážení v sektoroch
dopravy a materiálov, kde sme naďalej svedkami menšieho rastu
základov na spoločnosť na báze spoločnosti.
Do budúcnosti ostávame celkovo obozretne optimistickí pokiaľ ide o
vyhliadky portfóliových investorov v oblasti Veľkej Číny. Našim cieľom
je koncentrovať naše portfólio na spoločnosti, ktoré majú silný
manažment, a ktoré sú umiestnené tak, aby vykazovali neustále silnú
finančnú výkonnosť. Dlhodobo sú akciové trhy regiónu umiestňované
tak, aby profitovali z dobrých vyhliadok ekonomického rastu a
atraktívnych úrovní hodnotenia.
30. jún 2005

POZNÁMKY
1. Všetky údaje sú platné k 31/07/2005.
2. Objemy investícií a rozloženie portfolia do sektorov a krajín sa môžu meniť.
3. Výnosy benchmarku se počítajú ako hrubé bez zrážok a poplatkov.
4. Uvedené údaje o výkonnosti fondu sa vzťahujú len k podielovým fondom kategórie A. Všetky informácie vychádzajú z hodnôt vlastného imania (VI). VI predstavuje hodnotu každého podielového listu bez akýchkoľvek
administratívnych, transakčných a depozitných bankových poplatkov. Do VI nie sú započítané žiadne ďalšie poplatky, ako sú dane alebo nákupné poplatky. Podrobnosti o ostatných ponúkaných kategóriách podielových listov
sú uvedené v Prospektu Pioneer Funds.
5. MSCI Golden Dragon Index je súhrnom indexov MSCI Hong Kong Index, MSCI China Free Index a 65% MSCI Taiwan Index. Index nereprezentuje výkonnosť žiadneho fondu Pioneer Investments. Do indexu nie je možné
priamo investovať.
6. Zdroj: Ratingové agentúry Morningstar resp. Standard & Poor´s.
Názov podfondu uvedený v slovenskom jazyku predstavuje jeho marketingové označenie pre Slovenskú republiku.
Predchádzajúca výkonnosť podfondu nezaručuje rovnakú výkonnosť v budúcom období. Hodnota investície a príjem z nej môže stúpať i klesať, a nie je zaručená plná návratnosť pôvodne investovanej čistky. Nikdy nie je
možné zaručiť, že určité štáty, trhy či odvetvia vytvoria výsledky, ktoré sa pôvodne očakávali. Investovanie so sebou nesie určitá riziká spojené napríklad s politickým vývojom a pohybom mien. Doporučujeme investorom, aby
so svojím finančným poradcom riadne prejednali mieru, v ktorej sú schopní akceptovať riziko. Investičný výnos a čiastka istiny môžu kolísať, takže podielové listy investora môžu mať pri spätnom odkúpení vyššiu prípadne
nižšiu cenu než bola pôvodná. Kurzové výkyvy a poplatky fondu tiež ovplyvňujú výnos investora.
Informácie uvedené v tomto dokumente nepredstavujú ponuku podielových listov fondu a slúžka k informačným účelom. Žiadna z informácií v tomto dokumente nie je investičným doporučením. Pokiaľ nie je špecifikované,
všetky informácie sú pripravené skupinou Pioneer Investments. Podielové listy fondu nesmú verejne ponúkané v predaji USA či v iných teritóriách a dŕžavách, podriadených ich jurisdikcii, ani v prospech v USA.
Tento materiál nie je Prospekt a nepredstavuje ponuku podielových listov produktu. Skôr ako sa rozhodnete investovať: zoznámte sa s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými
dôsledkami a s prospektom a manažérskymi pravidlami podfondu Pioneer Funds, kde sú uvedené informácie rizikách spojených s týmto produktom. Dokumenty je možné získať zdarma na pobočkách banky Unibanka, a.s.
alebo na www.pioneerinvestments.sk.
Pioneer Investments je obchodné označenie spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a skupiny jej dcérskych spoločností.

