Informace o produktu

HORIZONT INVEST
Chcete své děti vybavit do dospělého života? Opravujete nebo kupujete váš nový domov?
Potřebujete se zabezpečit na důchod? Nebo chcete vhodně investovat volné prostředky?
Horizont Invest vám pomůže řešit financování všech zásadních životních situací.
POPIS PRODUKTU
Program Horizont Invest je inspirován životem. V mládí je plný dravosti a energie, s přibývajícím stářím preferuje
jistoty a bezpečí. V počátku je 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.
Současně je navržen tak, aby maximálně stabilizoval a chránil výnosy vložených investic.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZHODNOCOVÁNÍ ÚSPOR
Dlouhodobé pravidelné investování převážně
do rizikových aktiv (především akciových
fondů), zejména v počáteční fázi, zvyšuje
potenciál zhodnocení úspor investora.

Pravidelná investice:

POSTUPNÉ SNIŽOVÁNÍ RIZIKOVOSTI
Postupné snižování rizikovosti portfolia
v posledních letech programu naopak
chrání dříve dosažené výnosy a investované
prostředky.

Investiční horizont:

REFLEKTOVÁNÍ POTŘEB KLIENTA
Časový horizont lze navrhnout podle potřeb
klienta, libovolně ho průběžně upravovat
a celý program funguje zcela automaticky bez
nutnosti zásahů ze strany investora.

Jednorazová investice:

od 500 Kč / měsíčně

od 10 000 Kč (následné od 500 Kč)

VYVÁŽENÁ STRATEGIE
Riziko:

doporučení min. 10 let
1 2 3 4

Vstupní poplatek:

5 6 7

max. 4 % z hodnoty investice

DYNAMICKÁ STRATEGIE
Investiční horizont:
Riziko:
Vstupní poplatek:

OCENĚNÍ
Soutěž Zlatá koruna, představující kvalitu a tradici, oceňuje nejlepší
finanční produkty na českém trhu od roku 2003.
Horizont Invest se pravidelně umísťuje na stupních vítězů.
Získal již osm ocenění odborné poroty v kategorii Podílové fondy.

doporučení min. 15 let
1 2

3 4 5 6 7

max. 5 % z hodnoty investice
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HORIZONT INVEST
PRŮBĚH REALOKACE U JEDNOTLIVÝCH STRATEGIÍ
Strategie se liší poměrem dynamických a konzervativních investičních nástrojů, ovšem u všech platí,
že s přibližujícím se koncem programu podíl dynamické složky klesá ve prospěch složky konzervativní.
Roky do konce programu
Dynamická
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Vyvážená
strategie
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Při pravidelném investování kolísá
hodnota portfolia na počátku
programu velmi málo i u akciové
investice ...
... časem však možnost zisku,
ale i ztráty investice výrazně
narůstá (červená plocha).

Hodnota investice

Hodnota investice

SIMULACE VÝVOJE VÝNOSU A RIZIKA PŘI PRAVIDELNÉM INVESTOVÁNÍ

Naproti tomu hodnota dluhopisové
investice kolísá málo po celou
dobu, ale nese také jen malý
potenciál zhodnocení.

Využití výhod a odstranění slabin z prvního grafu řeší chytrý program Horizont Invest

Jakmile začne riziko čistě akciových
investic výrazně narůstat, začne program
Horizont Invest snižovat podíl rizikové
složky, aby co možná nejvíce zabezpečil
zhodnocené prostředky investora.

Vlastní vložené
peníze
Doba investování (roky)

Vlastní vložené peníze

Doba investování (roky)

První období programu

Druhé období programu

V prvním období je program
dravý a plný energie a využívá
potenciálu výnosu akcií.

V druhém období se program zabezpečuje
pro ochranu vydělané hodnoty investice
a využívá vlastnosti jistoty dluhopisů.

5+1 RADA ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ
1. rada: Starejte se aktivně o své peníze.
2. rada: Investujte pravidelně - zajistíte si budoucnost.
3. rada: Zvolte pečlivě výši rizika a dostupnost peněz.
4. rada: Najděte si správného partnera.
5. rada: Investujte do podílových fondů.
Rada na závěr:
Investujte se společností Conseq.

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 nezlze požadovat 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, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, 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: 225 988 225
e-mailem na adrese: fondy@conseq.cz
na webové stránce: www.conseq.cz

