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Program Horizont Invest je inspirován životem.
V mládí
je plný1dravosti
Rizikový
faktor
2 a3 energie,
4 5s přibývajícím
6 7
stářím preferuje jistoty a bezpečí. V počátku je koncipován razantněji (silnější zastoupení investic
s vyšším výnosem a rizikem), s blížícím se závěrem programu se pak poměr investic mění ve
ZÁKLADNÍ INFORMACE
prospěch konzervativních, jejichž investiční riziko (a výnos) jsou nižší.
O společnosti
O fondu
Investiční společnost: Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Horizont
Invest Železný
vám věkem a blížícím se závěrem
Manažer Program
fondu: Jan
Vedral, Vojtěch

Investiční manažer: Conseq Investment Management, a.s.

ISIN: CZ0008474194

pomůže jednoduše investovat programu se pak zastoupení
a zvýšit tak potenciál zhodno- rizikovějších investic snižuje
Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Datum založení,
zákl.
měna: 11.peněz.
12. 2013;aCZK
cení vašich
uspořených
jsou nahrazovány investicemi
Současně jemax.
ale navržen
aby investice
konzervativními, jejichž invesAdministrátor: Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Vstupní poplatek:
2,5 % z tak,
hodnoty
maximálně stabilizoval a chránil tiční riziko (a výnos) jsou nižší.
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Fixní manažerský poplatek: 0,75 % p.a. z prům. hodnoty fondu
výnosy vložených investic.
Atraktivní nástroj pro investováINVESTIČNÍ CÍL FONDU
ní z něj činí zejména možnost
Program Horizont Invest vám pomůže řešit
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v českých korunách. Fond investuje zejména cenných papírů vydávaných Dluhopisovými fondy, a pouze v menší míře na další investiční
Chcete své DĚTI vybavit do dospělého života?
rizikem. Program je tak možné
příležitosti. Od prosince 2013 je Konzervativní portfolio 100% alokováno do fondu Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond.
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portfolia
řízeného společnostíností,
od roku
2004,
ostatní
hodnoty popisují vývoj Active
představ
a potřeb.
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tečním období, kdy před sebou
Nebo chcete vhodně investovat VOLNÉPROSTŘEDKY? máte dostatek času k překlenutí
• Dlouhodobé pravidelné invesZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAŽERA
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Program Horizont Invest je inspirován životem. V mládí je plný dravosti a energie, s přibývajícím
stářím preferuje jistoty a bezpečí. V počátku je koncipován razantněji (silnější zastoupení investic
s vyšším výnosem a rizikem), s blížícím se závěrem programu se pak poměr investic mění ve
prospěch konzervativních, jejichž investiční riziko (a výnos) jsou nižší.

STRUKTURA PORTFOLIA FONDU
Rozložení podle typu podkladových aktiv
Nemovitostní fondy
Akciové fondy -Rozvinuté trhy

Program Horizont Invest vám pomůže řešit
financování všech zásadních životních situací.
Chcete své DĚTI vybavit do dospělého života?
Opravujete nebo kupujete váš nový DOMOV?
Potřebujete se zabezpečit na DŮCHOD?
Nebo chcete vhodně investovat VOLNÉPROSTŘEDKY?

Akciové fondy-Rozvíjející se trhy
Akciové fondy-Střední evropa
Fondy krátkodobých investic

Které portfolio je pro vás nejvhodnější?
Liší se poměrem dynamických a konzervativních investičních
nástrojů, ovšem u všech platí, že s přibližujícím se koncem
programu podíl dynamické složky klesá ve prospěch složky
konzervativní.

Dluhopisové fondy – domácí dluhopisy
Dluhopisové fondy – zahraniční
dluhopisy

Vyvážené portfolio
Investiční horizont:
Riziko:
Vstupní poplatek:
Manažerský poplatek:

doporučení min. 5 let
střední (úroveň 3 z 5)
max. 4,0 % z hodnoty investice
max. 0,5 % ročně z objemu portfolia

Fond Investiční horizont:
Riziko:
Vstupní poplatek:
Manažerský poplatek:

doporučení min. 8 let
střední až vysoké (úroveň 4 z 5)
max. 4,5 % z hodnoty investice
max. 0,5 % ročně z objemu portfolia

Hotovost a pohledávky/závazky
0,0%

Program Horizont Invest vám
pomůže jednoduše investovat
a zvýšit tak potenciál zhodnocení vašich uspořených peněz.
Současně je ale navržen tak, aby
maximálně stabilizoval a chránil
výnosy vložených investic.
Atraktivní nástroj pro investování z něj činí zejména možnost
kombinovat investice s vyšším
výnosem s investicemi s nízkým
rizikem. Program je tak možné
navrhnout podle vašich možností, představ a potřeb. V počátečním období, kdy před sebou
máte dostatek času k překlenutí

20,0%
Benchmark

Vývoj kapitálových trhů v uplynulém měsíci
Index
Bloomberg Effas CR (dluhopisy)
MSCI World (Akcie vyspělé trhy)
MSCI EM (Akcie Rozvíjející se trhy)
CECEEUR (Akcie střední Evropa)

40,0%

60,0%
Růstové portfolio

Dynamické portfolio

Výkonnost v Investiční
lokální
měnědoporučení min. 10 let
horizont:
Riziko:
vysoké (úroveň 5 z 5)
0,63%max. 5 % z hodnoty investice
Vstupní poplatek:
Manažerský poplatek: max. 0,5 % ročně z objemu portfolia
2,29%
-0,06%
8,78%

případných výkyvů na trhu, je
program zahájen razantněji (silnější zastoupení investic s vyšším výnosem a rizikem). Se zvyšující se investovanou částkou,

věkem a blížícím se závěrem
programu se pak zastoupení
rizikovějších investic snižuje
a jsou nahrazovány investicemi
konzervativními, jejichž investiční riziko (a výnos) jsou nižší.

• Dlouhodobé pravidelné investování převážně do rizikových
aktiv (zejména akciových fondů) zvyšuje potenciál zhodnocení úspor investora.
• Postupné snižování rizikovosti
portfolia v posledních letech
programu naopak chrání dříve
dosažené výnosy a investované prostředky.
• Časový horizont lze navrhnout
podle potřeb klienta, libovolně ho průběžně upravovat
a celý program funguje zcela
automaticky bez nutnosti zásahů ze strany investora.

Právě vám je určen program dlouhodobého
průběžného investování Horizont Invest.

Výkonnost
Základní informace

v CZK
0,63%
3,02%
0,66%
8,62%

Investiční manager:
Conseq Investment Management, a. s.
Min. pravidelná investice:
500 Kč / měsíc

KOMENTÁŘ K VÝVOJI PORTFOLIA FONDU
Tržní vývoj na hlavních dluhopisových trzích byl v prosinci diametrálně rozdílný. Poté, co se v listopadu nastartovala korekce cen amerických dluhopisů, pokračoval
jejich pozvolný výnosový růst (pokles cen) i v prosinci. Desetiletý výnos se tak z úrovní kolem 2,40 % na konci listopadu vyšplhal koncem prosince až na dohled
2,60 %. V Evropě byl vývoj odlišný, a to v důsledku ECB. Ta v prosinci prodloužila program odkupu aktiv nejméně do prosince 2017 a provedla některé další změny
v parametrech programu. Na krátkém konci křivky se podepsalo odstranění požadavku na minimální výnosy nakupovaných dluhopisů, což mělo dopad zejména
na krátké německé výnosy, které se propadly na nová výnosová minima (-80 b.b.). Pokles o 10 b.b. však zaznamenal i dlouhý konec křivky. V případě českých
státních dluhopisů nepomohla ani vyšší infalční čísla k jejich výraznějšímu cenovému poklesu a jejich ceny tak dál mírně rostly.
V průběhu prosince jsme se rozhodli ukončit měnové zajištění pozic denominovaných v japonském jenu a e euru. U japonského jenu za touto změnou stojí
listopadová silná depreciace jenu (10%) vůči americkému dolaru. V případě eura je hlavní příčinou vysoká nákladnost zajištění přes konec roku a naše očekávání
pokračování intervencí ze strany ČNB po novém roce. Na začátku roku 2017 zajištění opět zvážíme. Nejvýkonnějším fondem v portfoliu byl PARVEST Equity Best
Selection Euro I (EUR) s výsledkem 6,45 procenta v korunovém vyjádření. Hodnota podílové jednotky Konzervativního portfolia v prosinci vzrostla o 0,52 procenta.
Z pohledu budoucího vývoje zejména v USA začali investoři do svých očekávání promítat avizovanou fiskální expanzi vedoucí k vyššímu ekonomickému růstu
a rychlejší akceleraci inflace. Co se týče Evropy, pravděpodobným scénářem (i s ohledem na politické cykly) je přesun aktivity od měnové, směrem k fiskální politice
(jinými slovy, tendence k vyšším rozpočtovým deficitům). Pro setrvalý růst výnosů bezrizikových obligačních (pokles cen dluhopisů) bude také potřeba vidět nárůst
inflace a inflačních očekávání – hlavními faktory možného výraznějšího růstu inflace by mohly být ceny ropy, potravin a slábnoucí kurz eura vůči USD.
Důležitá upozornění:
Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace
uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho
kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových
fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a. s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá
odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.
Další Informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti
Conseq Investment Management, a. s., nebo na www.conseq.cz.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE
na telefonické lince společnosti Conseq 225 988 225
e-mailem na adrese fondy@conseq.cz
na webové stránce společnosti Conseq www.conseq.cz
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0,74%
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NN (L) European Equity Opportunities I (EUR)
Evropa
0,65%
průběžného investování Horizont Invest.
Dynamické
portfolio
PARVEST Equity Best Selection Euro
I (EUR)
Evropa
0,60%
NN (L) Japan Equity IInvestiční
(JPY) horizont:
Japonsko
0,44%
doporučení min. 10 let
Základní informace
Riziko:
vysoké
(úroveň
5
z
5)
PARVEST Equity USA Small Cap I (USD)
USA
0,40%
InvestičníAustrálie
manager:
Conseq Investment Management,
max. 5 % z hodnoty investice
FF - Australia Fund YVstupní
(AUD) poplatek:
0,20% a. s.
Min. pravidelná investice:
500 Kč / měsíc
Manažerský poplatek: max. 0,5 % ročně z objemu portfolia

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE
na telefonické lince společnosti Conseq 225 988 225
e-mailem na adrese fondy@conseq.cz
na webové stránce společnosti Conseq www.conseq.cz

