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Franklin Target Income 2024 Fund
Základní údaje o fondu

Přehled o fondu

Výkonnost

Základní měna fondu

EUR

Celková čistá aktiva (EUR)

548 milionů

Datum založení

05.04.2019

Splatnost fondu

04.04.2024

Počet pozic

Podle současné legislativy není dovoleno zobrazovat údaje o výkonnosti fondu s kratší než 12
měsíční historií.

89

Investiční styl

EUR Fixed Term

Charakteristika aktiv

Morningstar Category™

Fixed Term Bond

Průměrná úvěrová kvalita
Průměrná durace
Průměrná vážená splatnost
Výnos do splatnosti

Shrnutí investičních cílů
Fond usiluje o realizaci výnosů především investicemi do
eurových firemních dluhopisů s předem stanoveným
výnosem k datu splatnosti investice, tj. po ukončení
pětiletého období.

BB
4,42 R
5,24 R
4,43%

Správa fondů
David Zahn, CFA: Velká Británie
Rod MacPhee, CFA: Velká Británie

Alokace aktiv

dluhopisy
hotovost/hotovostni ekvivalenty

%
99,76
0,24

Informace o tříde podílů (Pro úplný seznam dostupných tříd podílů navštivte prosím www.franklintempleton.cz)
Poplatky
Třída podílů
A1 (Ydis) CZK-H1
A (Ydis) EUR
A1 (Ydis) EUR

Tel.
+421 903 408 410

Datum založení
05.04.2019
05.04.2019
05.04.2019

NAV
986,37 CZK
98,33 EUR
98,42 EUR

Max. poplatek Správcovský
při prodeji (%) poplatek (%)
1,00
0,25
1,00
0,25
1,00
0,25

Dividendy

Identifikátory fondu

Posl.
Posl. datum vyplacená
Frekvence vyplacení
částka
R
N/A
N/A
R
N/A
N/A
R
N/A
N/A

Email
ludovit.javorsky@franklintempleton.com

ISIN
LU1932919456
LU1932919704
LU1932919373

Web
www.franklintempleton.cz

TA číslo
8013
8016
8012

Franklin Target Income 2024 Fund

31. květen 2019

Složení fondu
Podle zemí
Francie
Spojené státy
Itálie
Španělsko
Velká Británie
Německo
Nizozemsko
Lucembursko
Česká republika
Ostatní

měnové investice
Euro
Americký dolar

% z celku
17,93
12,53
12,10
8,47
7,37
5,84
5,02
3,82
3,20
23,72

Podle sektorů
Euro podnikový dluhopis s vysokým výnosem
Euro podnikový dluhopisy s investičním stupnem
Vládní
Vlády Evropské měnové unie
USD s investičním stupněm - podnikové
USD podnikové dluhopisy s vysokým výnosem
Dluh rozvíjejícího se trhu
hotovost/hotovostni ekvivalenty
Ostatní

% z celku
63,76
20,94
6,65
2,12
0,84
0,79
0,21
0,24
4,45

% z celku
95,36
4,64

Důležité upozornění
Vydáno společností Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Franklin Templeton Opportunities Funds (dále “Fond”) je v Lucemburku registrován SICAV. Pokud není uvedeno jinak, je k
datu tohoto dokumentu zdroj údajů a informací poskytnut společností Franklin Templeton Investments. Tento dokument nepředstavuje právní, daňové ani investiční poradenství ani nabídku
podílů Fondu. Upisování podílů Fondu může být provedeno pouze na základě aktuálního prospektu a pokud je dostupný také Dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, doplněného o
nejnovější dostupnou revidovanou výroční zprávu a nejnovější pololetní zprávu, dostupné na našich webových stránkách www.franklintempleton.lu, nebo které mohou zdarma získány od
společnosti Franklin Templeton International Services, S.à r.l.,- pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier -8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Hodnota
investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo
prodávány občanům Spojených států amerických. Podíly Fondu nejsou dostupné pro distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři by si před utvářením jakýchkoli investičních plánů měli
ověřit dostupnost u místního zástupce společnosti Franklin Templeton Investments. Investice do fondu s sebou nesou rizika, která jsou popsána v prospektu fondu a tam, kde jsou k dispozici, v
klíčových informacích pro investory. Na rozvíjejících se trzích může být riziko vyšší než na trzích rozvinutých. Zvláštní rizika mohou být spojena s investicí Fondu do určitých druhů cenných
papírů, tříd aktiv, sektorů, trhů, měn nebo zemí a s možným využitím derivátů Fondem. Tato rizika jsou blíže popsána v prospektu Fondu a v příslušných klíčových informacích pro investory,
pokud jsou tyto informace k dispozici a měla by být důkladně prostudována před investováním. Jedná se o historické informace, které nemusí odrážet současné nebo budoucí charakteristiky
portfolia. Veškeré portfoliové účasti se mohou změnit. Odkazy na určitá průmyslová odvětví, oblasti nebo společnosti jsou obecnými informacemi a nutně neznamenají držení pozice fondu v
jakémkoli okamžiku.
Správa fondů: CFA ® a Chartered Financial Analyst ® jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.
Opatření fondu: Průměrný rating úvěrové kvality (dále RÚK) se může v čase měnit. Portfolio nebylo hodnoceno ratingem od nezávislé ratingové agentury. Rating stanovený abecedním
písmenem, který může být stanoven na základě ratingu dluhopisů od různých ratingových agentur (nebo interním ratingem pro nehodnocené dluhopisy, hotovost a její ekvivalenty), by měl určit
průměrný rating úvěrové kvality podkladových investic portfolia a obecně se pohybuje od AAA (nejvyšší) po D (nejnižší). Pro nehodnocené dluhopisy, hotovost a její ekvivalenty může být rating
přiřazen na základě ratingu emitenta, ratingu podkladových aktiv souboru investičních nástrojů, nebo jiných relevantních faktorů. RÚK je stanoven přiřazením výsledného celého čísla všem
úvěrovým ratingům od AAA do D, použitím jednoduchého aktivem váženého průměru investic v tržní hodnotě a zaokrouhlený na nejbližší rating. Riziko nesplacení se zvyšuje, pokud rating
dluhopisu klesá, takže RÚK není statistická míra hodnoty rizika nesplacení portfolia, protože jednoduchý vážený průměr neměří zvyšující se míru rizika z dluhopisů s nízkým ratingem. Hodnota
RÚK může být nižší, pokud z výpočtu vynecháme hotovost a její ekvivalenty. RÚK je určen pouze pro informační účely. Pozice v derivátech nejsou zohledněny v modelu RÚK.

© 2019 Franklin Templeton Investments. Všechna práva vyhrazena.

www.franklintempleton.cz

