FRANKLIN TARGET
INCOME 2024 FUND

PŘIMĚJEME VAŠI
INVESTICI K RŮSTU
Upisovací období od 4. února do 5. dubna 2019
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PŘEHLEDNÝ FOND
Franklin Target Income 2024
Fund je flexibilní dluhopisový
fond SICAV FTOF – Franklin
Templeton Opportunities Funds
registrovaný v Lucembursku.
Cílem fondu je generovat předem
určené roční distribuce během
prvních čtyř let, variabilní výnos
v pátém roce a při splatnosti
v roce 2024 vyplatit investovaný
kapitál (není zaručeno).1
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JASNÝ CÍL
• 	Pravidelný ročně
vyplácený výnos během
stanoveného období.
• 	Snížené riziko díky
pevné splatnosti
a předpokládanému snížení
rizika v průběhu času.
• 	Cíl vyplacení 100 %
kapitálu při splatnosti (není
zaručeno).1
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MONITOROVANÉ RIZIKO
Alokace vyvážených a diverzifikovaných
rizik spolu s cílem kontrolovat rizika:
• 	fond v eurech, žádné měnové riziko;
zajištěn do české koruny;
• 	maximálně 70 % kapitálu v cenných
papírech neinvestičního stupně;
• 	maximální expozice vůči rozvíjejícím
se trhům až 20 %;
• 	globálně dobře diverzifikované portfolio
(potenciálně investováno ve více než
30 zemích a přibližně 15 sektorech).
GLOBÁLNĚ DOBŘE
DIVERZIFIKOVANÉ PORTFOLIO

HYPOTETICKÝ PŘÍKLAD FUNGOVÁNÍ FONDU
Hodnota portfolia

Rezerva

0,3 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Počáteční
investice

Distribuce
3,0 %

Distribuce
3,0 %

Distribuce
3,0 %

Distribuce
3,0 %

1000

0–70 %

Od 1,2 %
do 1,5 %

Možné kolísání hodnoty portfolia

5. rok
Kč

Čas

30–100 %
0–20 %

Kč

HIGH YIELD
(DLUHOPISY
S VYSOKÝM
VÝNOSEM)

INVESTIČNÍ
STUPEŇ

ROZVÍJEJÍCÍ
SE TRHY

1000

Vyplacení při
splatnosti fondu
a distribuce 3,0 %–4,5 %

REZERVA: POLŠTÁŘ PRO NEOČEKÁVANÉ UDÁLOSTI
Dodatečný závěrečný kupón v 5. roce vytvořený z částek vyhrazených pro krytí
rizika (při výplatě).2

€

100 %

V EURECH

ŽÁDNÉ
MĚNOVÉ
RIZIKO

(ZAJIŠTEN DO ČESKÉ KORUNY)

Pouze pro ilustrační účely. Uvedená výkonnost a distribuce jsou pouze
příklady a nejsou založeny na skutečných údajích.
Příklad znázorňuje, že během období může docházet k cenovým výkyvům, které
se ke konci splatnosti budou zmenšovat v souvislosti se snahou o 100 % splacení
investice. Nelze zaručit, že fond dosáhne svého cíle.
1. Zdroj: Franklin Templeton. Údaje k 31. lednu 2019. Minulá výkonnost není ukazatelem a ani zárukou budoucí výkonnosti. Úroveň distribucí by měla být považována pouze za názornou.
Distribuce není zaručena, není pevná a může se v průběhu času měnit. Nelze zaručit, že fond dosáhne svého cíle. Vyplacení kapitálu je vystaveno možnému riziku nesplacení.
2. Rezervy budou akumulovány a vyplaceny na konci doby splatnosti (pokud nebudou využity pro potřebu ochrany stability hodnoty majetku fondu v případě neplnění závazků ze strany
některého z emitentů dluhopisů v portfoliu (default)).

Franklin Target Income 2024 Fund
INFORMACE O FONDU:

PROČ DLUHOPISOVÝ FOND S PEVNOU SPLATNOSTÍ
• Stabilní příjem po dobu 5 let.
• Cílové vyplacení investice ve výši 100 % (není zaručeno).3
• Široká diverzifikace se silným důrazem na řízení rizik.

Druh

Příjmový distribuční fond

ISIN třídy podílů A

LU1932919456

Upisovací období

od 4. února do 5. dubna

Datum založení

5. dubna 2019

Měna

CZK

Minimální investice

1 000 CZK

Distribuce

Roční

Období distribuce

Duben bude doplněno

Běžné náklady

0,75 % (z toho 0,25 % správcovské
poplatky)

Výstupní poplatky třídy A

0%

PROČ FRANKLIN TEMPLETON4
• Zkušenosti se správou časově ohraničených
dluhopisových řešení v Evropě a Asii.
• Jeden z největších dluhopisových týmů na světě s více
než 160 investičními specialisty.
ÚROVEŇ RIZIKA
1

TÝM SPRÁVY PORTFOLIA

2

Nižší riziko
Potenciálně nižší výnosy

3

4

5

6

7

Vyšší riziko
Potenciálně vyšší výnosy

(s centrálou v Londýně, Velká Británie)
DAVID ZAHN, CFA, FRM
Vedoucí pro evropské
dluhopisy
22 let zkušeností

ROD MACPHEE, CFA

Viceprezident
Portfolio Manažer/Analytik
9 let zkušeností

JAKÉ JSOU HLAVNÍ RIZIKA?
Fond investuje převážně do dluhových cenných papírů různé kvality emitovaných subjekty na rozvinutých i rozvíjejících se trzích. Takové cenné papíry historicky
podléhají cenovým pohybům zpravidla způsobeným změnami úrokových sazeb, tržními faktory nebo pohyby na dluhopisovém trhu. V důsledku toho může výkonnost
Fondu v průběhu času kolísat. Mezi další významná rizika patří: riziko nedodržení smlouvy, úvěrové riziko, riziko z rozvíjejících se trhů a riziko likvidity. Plné znění
informací o rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Opportunities Funds v části „Informace o rizicích“.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Tento dokument je určen jako všeobecná informace a nepředstavuje právní nebo daňové poradenství a není to ani nabídka k prodeji podílů, nebo výzva
k podání žádosti o vydání podílu SICAV fondů Franklin Templeton domicilovaných v Lucembursku. Nic v tomto dokumentu nelze považovat za investiční
poradenství. Vzhledem k rychle se měnícím tržním podmínkám odmítá Franklin Templeton odpovědnost za aktualizaci tohoto materiálu.
Vyjádřené názory jsou názorem autora ke dni vydání a podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Upsání podílů fondu se může uskutečnit pouze na základě platného prospektu a klíčových informací pro investory, spolu s poslední auditovanou roční
zprávou a poslední pololetní zprávou, jestliže byla mezitím publikována.
Hodnota podílů fondu a příjem z nich může klesat nebo růst a investoři nemusí dostat zpět celou investovanou částku. Minulá výkonnost není ukazatelem
a ani zárukou budoucí výkonnosti. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic. Při investování do fondu v cizí měně může být váš výnos
také ovlivněn fluktuací měny.
Investice do fondu s sebou nesou rizika, která jsou popsána v prospektu fondu a tam, kde je dokument k dispozici, tak i v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.
Na rozvíjejících se trzích může být riziko vyšší než na rozvinutých trzích. Investice do derivátových nástrojů zahrnují konkrétní rizika, která mohou zvýšit
rizikový profil fondu a jsou podrobněji popsány v prospektu fondu a tam, kde je dokument k dispozici, tak i v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.
Podíly fondu nesmějí být přímo nebo nepřímo nabízeny nebo prodávány rezidentům Spojených států amerických.
Podíly fondu nejsou k dispozici pro distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři by měli zjistit jejich dostupnost u svého místního zástupce Franklin
Templeton před jakýmkoliv plánem investovat.
Všechny výzkumy a analýzy obsažené v tomto dokumentu byly získány společností Franklin Templeton pro vlastní účely a jsou poskytovány třetím osobám náhodně.
Odkazy na určitá odvětví průmyslu, sektoru nebo společnosti jsou pro obecnou informaci a tyto akcie nemusejí nutně být majetkem fondu v jakémkoliv čase.
Před rozhodnutím investovat, kontaktujte prosím svého finančního poradce. Kopii nejnovějšího prospektu, příslušný dokument s klíčovými informace pro
investory, výroční a pololetní zprávu, pokud byly publikovány, lze nalézt na webové stránce www.franklintempleton.cz nebo je lze zdarma získat od Franklin
Templeton International Services S.à r.l. – Pod dohledem de Commission Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg –
Tel: +352-46 66 67-1 – Fax: +352-46 66 76.
Vydáno Franklin Templeton International Services S.à r.l.
3. Fond usiluje o 100 % návratnost Vašeho vloženého kapitálu ke konci doby splatnosti. Nelze zaručit, že fond dosáhne svého cíle.
4. Zdroj: Franklin Templeton k 30. září 2018.
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