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Klíčové informace pro investory
V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejedná se o propagační materiál.
Tyto informace jsou požadované právními předpisy a jejich účelem je, aby investor lépe pochopil
způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Aby mohl investor učinit informované
rozhodnutí, zda danou investici provést, doporučujeme seznámit se s tímto sdělením.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND
podfond HSBC Global Investment Funds(„SKIPCP“ fondy);
spravovaný HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Třída:AC
ISIN:LU0165076018

Cíle a investiční politika
.

Cílem je v průběhu času zajišťovat kapitálový růst a výnosy
z vašich investic.

.

Fond bude investovat zejména do dluhopisů (typy cenných papírů
s pevným výnosem) vysoké kvality nebo podobných cenných
papírů, které jsou denominovány v amerických dolarech.

.

Fond může až 29 % svých aktiv investovat do transakcí
s půjčkami cenných papírů. Nepředpokládá se však, že tato
investice přesáhne 25 %.

.

Referenční měnou fondu je USD. Referenční měnou tohoto druhu
akcií je USD.

.

Fond bude investovat do dluhopisů nebo podobných cenných
papírů emitovaných nebo zaručených společnostmi, vládami
a vládními orgány.

.

Fond je aktivně spravovaný a nesleduje referenční hodnotu. Fond
má interní nebo externí cíl vůči referenční hodnotě, Bloomberg US
Aggregate.

.

Fond může investovat až 50 % svých aktiv do cenných papírů
zajištěných aktivy (ABS), včetně cenných papírů zajištěných
hypotékami (MBS). ABS a MBS jsou typy dluhových cenných
papírů, jejichž splátky pocházejí z půjček nebo hypoték.

.

.

Fond může investovat až 10 % svých aktiv do kontingentních
konvertibilních cenných papírů (CoCo). Nepředpokládá se však, že
tato expozice přesáhne 5 %.

Investiční poradce využije svého uvážení k investování do
cenných papírů, které nejsou zahrnuty do referenční hodnoty, na
základě strategií aktivní správy investic a konkrétních investičních
příležitostí. Předpokládá se, že významné procento investic fondu
může být součástí referenční hodnoty. Jejich váhy se však mohou
významně lišit od vah referenční hodnoty.

.

Fond může investovat až 10 % svých aktiv do jiných fondů
otevřeného typu, včetně jiných fondů společnosti HSBC.

Odchylka výkonnosti fondu ve vztahu k referenční hodnotě je
rovněž sledována, ale není omezena na stanovený rozsah.

.

Výnosy se znovu investují.

.

Své investice můžete prodat ve většině pracovních dnů.

.

Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří
plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době
kratší než 5 let.

.

.

.

Fond může využívat deriváty k podpoře splnění svých investičních
cílů.
Fond může také využívat deriváty k účelům zajišťování nebo
efektivní správy portfolia (jako jsou řízení rizik nebo nákladů nebo
generování dalšího kapitálu nebo výnosů).

Profil rizika a výnosů
Nižší riziko
Typicky nižší výnosy

1

být vyrovnány platbou v hotovosti nebo v jiných finančních
aktivech, a tím ohrozit stávající nebo zbývající investory.

Vyšší riziko

2

Typicky vyšší výnosy

3

4

5

6

7

.

Riziko protistrany Možnost, že protistrana transakce nebude
ochotná nebo schopná splnit své závazky.

.

Riziko selhání Emitenti určitých dluhopisů nemusí být ochotní
nebo schopní splatit své dluhopisy.

.

Riziko spojené s deriváty Finanční deriváty se mohou chovat
neočekávaně. Cena a kolísání mnoha finančních derivátů se může
odchýlit od přesného sledování ceny či kolísání jejich podkladové
reference, nástroje nebo aktiva.

.

Riziko spojené s efektem investice K pákovému efektu investic
dochází, když je ekonomická expozice vyšší než investovaná
částka, například když se použijí finanční deriváty. Fond, který
uplatní pákový efekt, může dosáhnout vyšších zisků nebo ztrát v
důsledku zesílení pohybu cen referenčního zdroje.

.

Riziko spojené s podmíněnými konvertibilními dluhopisy
Podmíněné konvertibilní cenné papíry (CoCo dluhopisy) jsou
relativně nevyzkoušené, výplata jejich výnosů může být zrušena
nebo pozastavena, ve srovnání s akciemi jsou náchylnější ke
ztrátám a mohou být vysoce nestálé.

.

Riziko spojené s úrokovou sazbou Když se zvýší úrokové sazby,
hodnoty dluhopisů se většinou sníží. Toto riziko je zpravidla tím
vyšší, čím je splatnost investice do dluhopisu delší a čím je jeho
úvěrová kvalita vyšší.

.

Úvěrové riziko Pokud se finanční zdraví emitenta zhorší, dluhopis
nebo cenný papír peněžního trhu mohou ztratit svou hodnotu.

Ukazatel rizika a výnosů vychází z historických údajů a nemusí
spolehlivě ukazovat budoucí rizikový profil fondu.
Není zaručeno, že uvedená kategorie rizika a výnosů zůstane stejná a
že se během času nezmění. Nejnižší kategorie neznamená investici
bez rizika.

Proč se tento fond nachází v této konkrétní kategorii?
Fond je zařazen do kategorie 3, neboť jeho cena nebo simulované
údaje v minulosti vykazovaly nízké až střední kolísání.

Významná rizika, jež ukazatel rizika a výnosů plně
nezohledňuje:
.

Devizové riziko Změny ve směnném kurzu měny mohou snížit
nebo zvýšit zisky nebo ztráty z investice, v některých případech
významně.

.

Provozní riziko V důsledku provozních rizik může fond podléhat
chybám, jež mají vliv mimo jiné na transakce, ocenění, účetnictví a
finanční výkazy.

.

Riziko likvidity Riziko likvidity je riziko, že se fond může potýkat s
potížemi při plnění závazků, pokud jde o finanční závazky, jež mají
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Poplatky
Poplatky, které platíte, slouží k úhradě nákladů na fungování fondu včetně
nákladů na veřejné nabízení a propagaci. Tyto poplatky snižují potenciální
růst hodnoty investice.

.

U vstupního a výstupního poplatku je uvedena maximální výše, v jaké
smějí být účtovány. V některých případech tak můžete zaplatit méně.
Jejich aktuální výši se dozvíte od svého finančního poradce.

Jednorázové poplatky účtované před uskutečněním investice nebo
po ní
Vstupní poplatek
3,10%
Výstupní poplatek
0,00%

.

Příslušný distributor může účtovat poplatek za převod ve výši až 1,00
% čisté hodnoty aktiv akcií, jež jsou převáděny.

.

Výše poplatků za správu vychází z nákladů v předchozím ročním
období pro rok končící 31/03/2021. Výše poplatků se může každý rok
lišit.

Toto je maximální částka, jež může být z vašich peněz uhrazena
předtím, než jsou investovány nebo než jsou vyplaceny výnosy z vaší
investice.
Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku
Poplatek za správu

Podrobnější informace o poplatcích najdete v prospektu fondu v části
„Charges and Expenses“.

1,00%

Poplatky hrazené z majetku fondu za určitých zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek

Žádný

Dosavadní výkonnost
� Referenční hodnota

� Fond

.

Upozornění: výkonnosti před změnou investičních cílů dne 01 ledna
2011 fond dosahoval za podmínek, které již neplatí.

.

Dosavadní výkonnost neslouží jako ukazatel budoucí výkonnosti.
Hodnota vaší investice a výnosů z ní může růst i klesat.

.

Výpočet hodnot výkonnosti vychází z čisté hodnoty aktiv s
reinvestovaným rozdělitelným výnosem. V dosavadní výkonnosti jsou
zohledněny veškeré poplatky za správu fondu, ale nikoli vstupní a
výstupní poplatky a poplatky za převod.

.

Dosavadní výkonnost tohoto druhu akcií je počítána v USD.

.

Referenční hodnotou fondu (pouze pro účely srovnání) je Bloomberg
US Aggregate.

.

Fond byl spuštěn dne 24 února 1987.
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Praktické informace
Depozitní banka
HSBC Continental Europe, Luxembourg.
Další informace
Další informace o společnosti včetně prospektu, její poslední výroční a
pololetní zprávy a aktuálních cen akcií vám v angličtině bezplatně
poskytne registrátor a správce emise, kterého můžete kontaktovat na
adrese amgtransferagency@lu.hsbc.com nebo prostřednictvím webové
stránky www.global.assetmanagement.hsbc.com . Nejnovější prospekt je
k dispozici v angličtině a němčině.
V tomto dokumentu je popsán jeden druh akcií podfondu dané
společnosti. Prospekt a výroční a pololetní zpráva jsou sestavovány za
celou společnost.

Druhy akcií
Své akcie můžete vyměnit za akcie jiného druhu nebo jiného podfondu v
rámci společnosti. Podrobné informace o tom, jak tuto výměnu provést,
naleznete v prospektu v části „How to convert between Sub-Funds /
Classes“.
Politika odměňování
Údaje o aktuální politice odměňování správcovské společnosti včetně
popisu výpočtu odměn a benefitů jsou k dispozici na adrese
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure .
Tištěná kopie je bezplatně k dispozici u správcovské společnosti.

Daň
Fond podléhá lucemburským daňovým předpisům. Tato skutečnost může
mít vliv na váš osobní daňový základ.
Správcovská společnost
Společnost HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. nese
odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto dokumentu jsou
zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu.
Oddělená odpovědnost
Společnost HSBC Global Investment Funds je investiční společnost
(Société d'Investissement à Capital Variable) s oddělením závazků
jednotlivých podfondů v souladu s lucemburskými zákony. To znamená, že
investice konkrétního podfondu jsou vedeny odděleně od investic
ostatních podfondů a vaši investici není možné použít ke splacení závazků
jiného podfondu.

Fondu bylo uděleno povolení v Lucemburském velkovévodství. Fond podléhá dohledu lucemburské Komise pro dohled nad finančním sektorem
(Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).
Tyto klíčové informace pro investory jsou platné k 24 srpna 2021.
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