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výnosy vložených investic.
Atraktivní nástroj pro investováINVESTIČNÍ CÍL FONDU
ní z něj činí zejména možnost
Program Horizont Invest vám pomůže řešit
kombinovat
investice
s vyšším
Investičním cílem Fondu je zhodnocení svěřených prostředků měřené v českých
korunách,
a to investováním
zejména do vysoce
financování všech zásadních životních situací.
výnosem
s investicemi
diverzifikované množiny korporátních dluhopisů. Fond investuje do široké množiny
dluhopisů
emitentůs nízkým
z různých ekonomických odvětví
svébez
DĚTI
vybavit
do adospělého
života?Fondu bude
rizikem.
Program jes tak
možné benchmarku, kterým je
bez geografickéhoChcete
zaměření,
omezení
měny
durace. Výkonnost
poměřována
výkonnosti
navrhnout
podle
vašich
možindex korporátníchOpravujete
dluhopisů Merrill
Lynch/
Bank
of
America
EMU
Corporate
Index.
Výnosy
z
hospodaření
s majetkem Fondu připadající
nebo kupujete váš nový DOMOV?
ností,
představ
a potřeb.
počá-vhodný pro investory, kteří
na podílové listy třídy A Fond reinvestuje v souladu s investičními cíli a politikou
Fondu.
Fond
nemusíV být
Potřebujete se zabezpečit na DŮCHOD?
plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.tečním období, kdy před sebou
Nebo chcete vhodně investovat VOLNÉPROSTŘEDKY? máte dostatek času k překlenutí
• Dlouhodobé pravidelné invesZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAŽERA
tování převážně do rizikových
Které portfolio je pro vás nejvhodnější?
aktiv (zejména akciových fonZákladní statistika
Výkonnost za uvedené obdobídů) zvyšuje potenciál zhodnoLiší se poměrem dynamických a konzervativních investičních
nástrojů, ovšem u všech platí, že s přibližujícím se koncem
cení úspor investora.
ČOJ na PL
1,0712
Období
Fond (tř. A)
Benchmark
programu podíl dynamické složky klesá ve prospěch složky
• Postupné snižování rizikovosti
Objem fondu
1369,46 mil. Kč
1 měsíc
0,37% portfolia v posledních
0,64%letech
konzervativní.
Počet titulů v portfoliu
80
3 měsíce
0,07% programu naopak-1,15%
chrání dříve
Vyvážené portfolio
a investovaTotal expense ratio (TER)
1,20%
6 měsíců
1,26% dosažené výnosy 0,81%
Investiční
doporučení min.
5 let
Maximální výkonnost
(1R) horizont:
7,25%
1 rok
1,93% né prostředky. 5,16%
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Riziko:
vysoké (úroveň 5 z 5)
Vstupní
poplatek:
max.
5 % z hodnoty
investice 1,21
Cenný papír
Měna
Podíl
Manažerský poplatek: max. 0,5 % ročně z objemu portfolia
MCI Venture Projects SA,var 2021
CZK
2,21%
1,16
EA Partners I B.V.,fix 2020
USD
2,20%
1,11
MOL Hungarian Oil and Gas Company
EUR
2,05%
TURK TELEKOMUNIKASYON AS,fix 2019
USD
2,04%
1,06
HYPO NOE Gruppe Bank AG,var 2020
CZK
1,99%
1,01
Hungarian Export-Import Bank Plc
USD
1,96%
Yasar Holding A.S. (via Willow No.2)
USD
1,93%
0,96
Goldman Sachs Group Inc,var 2020
USD
1,90%
Atrium European Real Estate,fix 2022
EUR
1,84%
Severomoravské vodovody a kanalizace
CZK
1,81%

Investiční manager:
Conseq Investment Management, a. s.
Min. pravidelná investice:
500 Kč / měsíc
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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 dle ratingu
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Struktura portfolia dle úrokového rizika
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50%

Vývoj kreditních indexů v uplynulém měsíci
Index
Markit iTraxx 5y CDS inv.stupně
Markit iTraxx 5y CDS neinv.stupně
iBoxx Corporate TR
iBoxx Corporate TR finanční instituce
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Bez ratingu
B+ a nižší
BB+ - BBBBB+ - BBBA+ - AAAA - AAHotovost

9/13/11

• Dlouhodobé pravidelné investování
převážně do rizikových
89%
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
90%
podle potřeb klienta, libovolně ho průběžně upravovat
a celý program funguje zcela
automaticky bez nutnosti zásahů ze strany investora.

Riziko:
střední (úroveň 3 z 5)
0%
30%
60%na trhu, je
případných výkyvů
Vstupní poplatek:
max. 4,0 % z hodnoty
investice
program zahájen razantněji (silManažerský poplatek: max. 0,5 % ročně z objemu portfolia
nější zastoupení investic s vyšRůstové portfolio
ším výnosem a rizikem). Se zvyšující se investovanou částkou,
Investiční horizont:
doporučení min. 8 let
Riziko:
střední až vysoké (úroveň 4 z 5)
Vstupní poplatek:
max. 4,5 % z hodnoty investice
Právě vám je určen program
Manažerský poplatek: max. 0,5 % ročně z objemu portfolia

Pohyb v bps / výkonnost
-7,3
Dynamické portfolio
-49,0
Investiční horizont:
doporučení min. 10 let
Riziko:
vysoké
(úroveň 5 z 5)
0,65%
Vstupní poplatek:
max. 5 % z hodnoty investice
0,73%
Manažerský poplatek: max.
0,5 % ročně z objemu portfolia

Kreditní marže (v bps)
dlouhodobého
72,3
průběžného investování Horizont Invest.
289,2
Základní informace
Investiční manager:
Conseq Investment Management, a. s.
- 500 Kč / měsíc
Min. pravidelná investice:

KOMENTÁŘ K VÝVOJI PORTFOLIA FONDU
Korporátní dluhopisy na obou stranách Atlantiku cenově rostly, přičemž výraznější byl růst u dluhopisů neinvestičního stupně. Index těchto aktiv v USA
v prosinci ve srovnání s koncem listopadu přidal 1,8 %, na opačné straně Atlantiku pak 1,7% - v USA se pozitivně projevil pokračující růst cen ropy, v Evropě
pak ohlášení pokračování odkupu aktiv ECB. U investičního stupně byly pohyby menší, ale také pozitivní - +0,7 % a +0,5 %.
Kreditní marže na trhu CDS v prosinci v důsledku zmíněných kroků ECB klesly o 7,4 bodu v případě dluhopisů investičního stupně. Index Markit iTraxx Europe
(mapující ceny CDS kontraktů evropských korporátů neinvestičního stupně) klesl o výrazných 50 bodů. I v případě syntetických derivátů tak byl patrný větší
pohyb v segmentu neinvestičního stupně.
Aktivita domácích subjektů na primárním dluhopisovém trhu pokračovala i v prosinci. Po České telekomunikační infrastruktuře se o přízeň investorů ucházel
průmyslový holding Czechoslovak group, zaměřující se na restrukturalizaci podniků se zajímavým technologickým know-how a provozními problémy. Řady
realitních emisí rozšířil developer Finep tříletými fixně úročenými a zajištěnými dluhopisy. Mírně jsme navýšili také zastoupení středoevropského developera
komerčních nemovitostí se základnou v Rumunsku Nepi development.

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

