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Program Horizont Invest je inspirován životem.
V mládí
je plný1dravosti
Rizikový
faktor
2 a3 energie,
4 5s přibývajícím
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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
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
prospěch konzervativních, jejichž investiční riziko (a výnos) jsou nižší.
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Investičná spoločnosť: Conseq Funds investiční společnost, a.s.
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Invest vám
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fondu: Jan
Vedral, Vojtěch
Železnývěkem a blížícím se závěrem

Investičný manager: Conseq Investment Management, a.s.

ISIN: CZ0008474640
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jsou nahrazovány investicemi
Současně jemax.
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Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
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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.

ŠTRUKTÚRA PORTFÓLIA FONDU
Rozloženie podľa typu podkladových aktív

Program podľa
Horizont Investregiónu
vám věkem a blížícím se závěrem
Rozloženie akciových fondov

Stredná Európa

Nehnuteľnostné fondy

USA

Akciové fondy - Rozvinuté trhy

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

Akciové fondy - Rozvíjajúce sa trhy
Akciové fondy - Stredná Európa
Fondy krátkodobých investícií

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

Ázia ex Japonsko

Latinská Amerika
Liší se poměrem dynamických a konzervativních investičních
nástrojů, ovšem u všech platí, že s přibližujícím se koncem
Východnásložky
Európa
programu podíl dynamické
klesá ve prospěch složky
konzervativní.

Dlhopisové fondy - zahraničné
dlhopisy
Hotovosť
0,0%

• 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.

Které portfolio je pro vás nejvhodnější?

Dlhopisové fondy - domáce
dlhopisy

Frontier Markets
Vyvážené
portfolio
10,0%

20,0%

Benchmark

Investiční horizont:
Riziko:
Vstupní poplatek:
Manažerský poplatek:

30,0%

Fond

Vývoj významných trhových indexov
Index
Bloomberg Effas Eurozone (Dlhopisy)
MSCI World (Akcie vyspelé trhy)
MSCI EM (Akcie rozvíjajúce sa trhy)
CECEEUR (Akcie stredná Európa)

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

doporučení min. 5 let
10,0%
20,0%
30,0%
střední (úroveň0,0%
3 z 5)
případných výkyvů na trhu, je
max. 4,0 % z hodnoty investice
Benchmark
Fond
program zahájen razantněji (silmax. 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

Výkonnosť v lokálnej mene
Dynamické portfolio
0,71%
Investiční horizont:
doporučení min. 10 let
2,29%vysoké (úroveň 5 z 5)
Riziko:
Vstupní poplatek:
max. 5 % z hodnoty investice
-0,06%max. 0,5 % ročně z objemu portfolia
Manažerský poplatek:
8,78%

dlouhodobého
Výkonnosť v EUR
průběžného investování Horizont Invest.

0,71%
2,96%
Conseq Investment Management, a. s.
0,59% 500 Kč / měsíc
8,78%

Základní informace
Investiční manager:
Min. pravidelná investice:

KOMENTÁR K VÝVOJU FONDU
Vyspelé akciové trhy sa v decembri naďalej viezli na pozitívnej vlne po zvolení Trumpa americkým prezidentom. K dobrým medzimesačným výkonnostiam
zrejme technicky prispel aj koniec roku, kedy investori pripravujú svoje portfólia do nového roku. Hodnota indexu MSCI World, ktorý ich vývoj reflektuje,
vzrástla o 2,79 percenta v eurovom vyjadrení. Výborný mesiac zažili Európske akcie, ktoré s omeškaním doháňali rast v USA. Najlepší výsledok zaznamenal
index CECEEUR (Akcie strednej Európy), ktorý pripísal 8,78% v eurovom vyjadrení. Najvýkonnejším fondom v portfóliu bol Parvest Equity Russia Opportunities
s výsledkom 13,07 percenta v eurovom vyjadrení. Hodnota podielovej jednotky portfólia Progressive v decembri vzrástla o 2,24 percenta, hlavne vďaka
rastúcim cenám akcií rozvinutých trhov.
Akcie stále považujeme za jednu z najatraktívnejších tried finančných aktív. Nízkych valuačních hodnôt dosahujú akciové trhy rozvíjajúcich sa krajín, ktoré za
rok 2016 výkonnostne prekonali rozvinuté trhy o necelé 4 percenta v eurovom vyjadrení (merané indexmi MSCI). Pri investovaní do akcií však musíme počítať
so zvýšenou volatilitou.

Dôležité upozornenie:
Pred rozhodnutím investovať do podielového fondu by mal potenciálny investor venovať pozornosť oznámeniu kľúčových informácií a štatútu (prospektu) fondu.
Informácie uvedené v tejto správe majú len informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť oznámenie kľúčových informácií alebo štatút (prospekt) alebo
poskytnúť jeho komplexné zhrnutie. Údaje o minulých kurzoch a výnosoch uvedené v tomto dokumente nie je možné považovať za indikátor budúceho vývoja.
Hodnota investície do podielových fondov môže s časom jak stúpať, tak i klesať a Conseq Investment Management, a.s., ani iná osoba nezaručuje návratnosť
pôvodne investovanej čiastky, nepreberá zodpovednosť za konanie učinené na základe údajov v tomto dokumente uvedených a odporúčame investorom konzultovať
investičné zámery s odbornými poradcami. Ďalšie informácie, oznámenie kľúčových informácií, kópiu štatútu (prospektu) fondu a posledné výročné a polročné
správy môžete (zdarma) získať v sídle spoločnosti Conseq Investment Management, a.s. alebo na www.conseq.sk.

PODROBNEJŠE INFORMÁCIE ZÍSKATE
na bezplatnej telefónickej linke spoločnosti Conseq 0800 900 905
e-mailom na adrese fondy@conseq.sk
na webovej stránke spoločnosti Conseq www.conseq.sk
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Program Horizont Invest je inspirován životem.
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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
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
prospěch konzervativních, jejichž investiční riziko (a výnos) jsou nižší.
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ale navržen
tak, abyinvestície
konzervativními, jejichž invesmaximálně
stabilizoval
a
tiční riziko
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FF - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR
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Stredná Európa
11,18%
Conseq Invest Akciový
B
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USA
FF - America Fund Y-ACC-USD
dosažené výnosy 4,91%
a investovaRozvíjajúce se trhy
Parvest Equity Best Selection
Asia Ex Japan
I (EUR) min. 5 let
né prostředky. 4,77%
Investiční horizont:
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USA
4,23%
PARVEST Equity USARiziko:
Small Cap I (USD) střední (úroveň 3 z 5)
• Časový horizont lze
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(EUR)
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Európa
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razantněji (silně ho průběžně3,53%
upravovat
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3,52% zcela
BGF US Basic Value D2 (USD)
nější zastoupeníUSA
investic s vyša celý program funguje
Růstové
NN (L) European Equity Opportunities
I (EUR) portfolio
ším výnosem Európa
a rizikem). Se zvyautomaticky bez 3,49%
nutnosti záÁzia
ex
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2,77%
Templeton Asian Smaller
Companies
Fund
I
(USD)
šující se investovanou částkou,
sahů ze strany investora.
Investiční horizont:
doporučení min. 8 let
Latinská Amerika
2,65%
NN (L) Latin AmericaRiziko:
Equity I Cap (USD) střední až vysoké (úroveň 4 z 5)
Austrália
2,65%
FF - Australia Fund YVstupní
(AUD) poplatek:
max. 4,5 % z hodnoty investice
Európa
2,61%
Franklin European Small-Mid
Cap
Growth
Fund
I
(EUR)
Právě
vám
je
určen
program
dlouhodobého
Manažerský poplatek: max. 0,5 % ročně z objemu portfolia
Európa
2,56%
Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
průběžného investování Horizont Invest.
Frontier Markets
2,24%
Templeton Frontier Markets Fund Dynamické
- I(acc)USD
portfolio
Japonsko
2,23%
Parvest Equity Japan I (JPY)
Investiční horizont:
doporučení min. 10 let
Základní
informace
Japonsko
2,22%
NN (L) Japan Equity I (JPY)
Riziko:
vysoké (úroveň 5 z 5)
Európa
1,74%
BGF European Equity Income D2 EUR
Investiční manager:
Conseq Investment Management, a. s.
Vstupní poplatek:
max. 5 % z hodnoty investice
CEE
1,39%
NN (L) International Romanian Equity - I Cap (EUR)
Min. pravidelná investice:
500 Kč / měsíc
Manažerský poplatek: max. 0,5 % ročně z objemu portfolia
Východná Európa
1,08%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)
Východná Európa
1,00%
Parvest Equity Russia Opportunities (I) USD
Latinská Amerika
0,99%
Parvest Equity Latin America I (USD)
Japonsko
0,77%
Aberdeen G. Japanese Smaller Comp. I (JPY)
Investičný manager: Conseq Investment Management, a.s.

PODROBNEJŠE INFORMÁCIE ZÍSKATE
na bezplatnej telefónickej linke spoločnosti Conseq 0800 900 905
e-mailom na adrese fondy@conseq.sk
na webovej stránke spoločnosti Conseq www.conseq.sk

pomůže jednoduše investovat
ISIN: CZ0008474640

