BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP
HLAVNÍ BODY
Zaměření na japonské hodnotové akcie
s malou tržní kapitalizací se silným
růstovým potenciálem

XX

Vlastní vysoce efektivní analýza akcií

XX

Fond spravovaný společností Sumitomo
Mitsui Asset Management Company
Ltd., jedním z předních správců aktiv v
Japonsku

XX

Významný správce fondů s mimořádně
dlouhou působností v oblasti investic
25 let

AKCIE

XX

INVESTUJTE DO PODHODNOCENÝCH JAPONSKÝCH
SPOLEČNOSTÍ S VYSOKÝM RŮSTOVÝM POTENCIONÁLEM
Japonsko je jednou ze světově nejúspěšnějších ekonomik, kde se daří technickým
inovacím a je domovem celé řady značek technologicky vyspělých produktů, které v
domácnosti používáme každý den. Všechny tyto dnes dobře známé společnosti však
musely nějak začít. A tak i dnes najdeme v Japonsku vysoký počet společností s malou
tržní kapitalizací s vizionářským přístupem – tzv. rozvíjející se trhy v rámci japonských
akcií – které dominují svým úzce profilovaným trhům díky jedinečné technologii,
obchodnímu modelu nebo fundovaným znalostem v inovativních odvětvích se
zaměřením např. na zdravotnictví nebo novou generaci vozidel.
Správci tohoto fondu se snaží identifikovat a investovat do společností s malou
tržní kapitalizací, s největším růstovým potenciálem z dlouhodobého hlediska. Tyto
společnosti jsou často nedostatečně analyzovány, výrazně podhodnoceny a tím pádem
velice atraktivní. Správce fondu se snaží tyto tituly získat do svého portfolia ještě
předtím, než si trh uvědomí jejich skutečnou hodnotu, přičemž čeká na příhodnou dobu
investovat s cílem generování vysokých výnosů* ve prospěch investora za neustálé
kontroly rizika.
* Minulá výkonnost a úspěchy nejsou ukazatelem současných ani budoucích výsledků. Neexistuje záruka,
že bude dosaženo výkonnostního cíle.
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1: nejnižší rizikový stupeň; 7: nejvyšší rizikový stupeň
SRRI: Syntetický ukazatel rizika a výnosu
Čím vyšší riziko, tím delší je doporučený investiční horizont
Zdroj: BNPP AM k 30/08/2020
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ZÁ M ĚR

JAPONSKÉ AKCIE S MALOU TRŽNÍ KAPITALIZACÍ:

CHARAKTERISTIKA:

Russel a Nomura poskytují japonské akciové indexy. V rámci těchto indexů
se 98% investovatelných japonských akcií dělí (přibližně 1400 titulů) do
rozdílných kategorií, které pak investoři používají jako benchmarky. Tyto
indexy se váží podle hodnoty a obsahují pouze kmenové akcie s domicilem
v Japonsku. Index Russell/Nomura Small Cap zahrnuje společnosti, které
dohromady tvoří 15 procent trhu s nejnižší tržní kapitalizací (horních
50 procent představují akcie s velkou tržní kapitalizací následované 35
procenty akcií se středně velkou tržní kapitalizací).

Podfond Sicavu BNP Paribas Funds dle
UCITS V a lucemburského práva

Russell/Nomura indexy jsou rebalancovány jednou za rok, tak aby
reflektovaly změny, které se udály na trhu.

BNP Paribas Asset
Management Luxembourg

Správcovská
společnost:

Sumitomo Mitsui
Asset Management
Company Ltd.

Delegovaný
správce:

Datum vzniku:

30/09/1996
Russell Nomura Small Caps
RI

Benchmark:

JAKÁ JSOU RIZIKA?
Podfondy investující do společností s malou tržní kapitalizací mohou být předmětem
větší než průměrné volatility vzhledem k vyššímu stupni koncentrace, větší nejistotě
z důvodu nedostatku informací, menší likviditě nebo větší náchylnosti ke změnám
tržních podmínek (sociální, politické a ekonomické podmínky).

Měna*:
ISIN kódy:

EUR

Classic H EUR Capitalisation:
LU0194438841
Classic EUR Capitalisation:
LU0251807987

Čím vyšší riziko, tím delší je doporučený investiční horizont.

Classic Capitalisation:
LU0069970746

Investice jsou objektem tržního kolísání a jsou spojeny s riziky, která jsou typická pro
investování do cenných papírů. Hodnota investice a výnos, který přináší, může klesat i
stoupat a je zde i taková možnost, že se investorovi nepodaří pokrýt počáteční výdaje.
Specifická rizika tohoto fondu lze najít v popisu níže:

Průběžné poplatky:

k 31/10/2019

Riziko likvidity: Toto riziko vzniká tehdy, pokud daná aktiva lze jen těžko prodat za
odpovídající cenu na trhu v požadovaném čase vzhledem k nedostatku kupujících.

Classic H EUR
Capitalisation:

2.35%

Podrobnější informace o jednotlivých rizicích najdete v prospektu fondu v sekci
"Investment Risks" a v klíčových informacích pro investory, které jsou dostupné na
adrese www.bnpparibas-am.com.

Maximální správní
poplatky*:

1.75%

Maximální vstupní
poplatky*:

3.00%

Maximální výstupní
poplatky*:

žádné

Depozitář:

Více informací najdete na adrese www.bnpparibas-am.cz a www.bnpparibas-am.sk

BNP Paribas Securities
Services Luxembourg

* Classic H EUR Capitalisation

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, „společnost pro správu investic“, je zjednodušená akciová společnost se sídlem na adrese 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, RCS Paris 319 378
832, registrovaná u "Autorité des marchés financiers" pod číslem GP 96002.
Tento materiál byl zpracován a je vydáván společností pro správu investic. Obsahuje názory a statistické údaje, které jsou v den zveřejnění považovány za zákonné a správné podle stavu ekonomického
a finančního prostředí v té době. Tento dokument nepředstavuje investiční poradenství ani netvoří součást nabídky nebo výzvy k upisování nebo k nákupu jakéhokoli finančního nástroje nebo finančních
nástrojů, a ani tento dokument ani žádná jeho část nepředstavuje základ jakékoli smlouvy nebo závazku. Tento dokument je poskytován bez znalosti situace investorů. Před jakýmkoli upisováním by si
investoři měli ověřit, ve kterých zemích jsou finanční nástroje uvedené v tomto dokumentu registrovány a povoleny k veřejnému prodeji. Finanční nástroje nelze veřejně nabízet ani prodávat zejména
ve Spojených státech. Investoři, kteří uvažují o upisování, by si měli pečlivě přečíst nejnovější prospekt a Dokument s klíčovými informacemi pro investory (KIID), které jsou schváleny regulačním
orgánem a jsou k dispozici na webových stránkách. Vyzýváme investory, aby se seznámili s nejnovějšími finančními výkazy, které jsou k dispozici také na webových stránkách. Investoři by se měli před
investováním poradit se svými právními a daňovými poradci. Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům nemůže existovat žádná záruka, že finanční nástroj nebo finanční nástroje dosáhnou svých
investičních cílů. Jejich hodnota může klesat i stoupat. Hodnotu investice mohou ovlivnit zejména změny směnných kurzů. Výkonnost je uváděna bez manažerských poplatků a je vypočítávána s pomocí
globálních výnosů s časovým rozlišením, s čistými dividendami a reinvestovanými úroky a nezahrnuje poplatky za upisování, poplatky za zpětné odkoupení, devizové poplatky nebo daň. Výkonnost v
minulosti není zárukou budoucích výsledků. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou k dispozici na www.bnpparibas-am.com
Zdroj - © 2020 Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: 1- jejichž majitelem je Morningstar a/nebo jeho informační provider, 2 - nesmějí být kopírována
či rozšiřována a 3 - jejich správnost, úplnost a aktuálnost nejsou garantovány. Jak Morningstar tak jeho informační provideři neručí za jakékoli škody nebo ztráty pramenící z použití těchto informací.
Minulá výkonnost není ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti. Rozpětí hvězd Morningstar je od 1 do 5, přičemž 5 je nejvyšší ohodnocení. V minulosti dosažené výsledky nepředstavují žádnou
garanci pro budoucí výnosy. Všechny hodnocení Morningstar uvedené v tomto dokumentu se vztahují na třídu Classic capitalisation k 31/7/2020.
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