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Trhy strednej a východnej Európy ponúkajú 

zaujímavý potenciál ekonomického rastu. 

Rekordne nízka nezamestnanosť vyvoláva 

v regióne tlak na rast miezd, čo umožňuje 

domácnostiam viac utrácať. Firmy tak prosperujú, 

pretože majú odbyt pre svoje produkty. Spolu 

s rastúcimi úrokovými sadzbami, za ktoré banky 

požičiavajú, rastie aj objem poskytovaných úverov. 

Akciám bánk, ktoré tvoria vo fonde približne 

polovicu aktív, toto trhové prostredie svedčí.  

Prečo investovať do regiónu strednej a 
východnej Európy? 

• atraktívne ocenenie a vysoký dividendový 

výnos stredoeurópskych akcií; 

• participácia na vyššom ekonomickom raste 

v porovnaní so západom;  

• štáty sú členmi stabilných geopolitických 

štruktúr, napríklad NATO, OECD a EÚ; 

• z EÚ prúdia do regiónu miliardy eur 

v investíciách a dotáciách; 

• vysoko kvalifikovaná pracovná sila, ktorá 

stále láka zahraničné investície;  

• politická stabilita. 

Fond NN (L) International Central 

European Equity 

Fond patrí medzi najväčšie a najstaršie tuzemské 

fondy zamerané výhradne na akcie strednej 

a východnej Európy. Osvedčená stratégia prináša 

atraktívne výsledky už od roku 1997 (predtým pod 

názvom NN (L) International Czech/Visegrad 

Equity).  
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 Stredná a východná Európa vo výnosnosti investícií predháňa 
aj západné akcie 
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NN (L) International Central European Equity alebo 

tiež NN (L) International – Stredoeurópsky akciový 

fond investuje do akcií firiem, ktoré investor dobre 

pozná. Približne 35 % tvoria akcie obchodované 

na pražskej burze, 45 % majetku fondu 

je investovaných v Poľsku, 10 % v Maďarsku 

a Rumunsku. Volatilnejšie trhy (ako je Turecko 

alebo Rusko) nenájdete v portfóliu vôbec. Štruktúra 

portfólia fondu reflektuje potenciál ekonomického 

rastu jednotlivých trhov v regióne. 

 
„Nedokážeme s istotou povedať, či a o koľko bude 

český a poľský trh ako celok rásť alebo klesať. Čo si 

ale trúfame tvrdiť, je to, že východná Európa bude 

ďalej vo výkonnosti predháňať väčšinu rozvíjajúcich 

sa trhov, západoeurópske akcie a možno aj tie 

americké. Ak je investícia pravidelná a dlhodobá, 

veríme tomu, že naša stratégia sa vyplatí viac než 

iné.“ Igor Müller, portfólio manažér fondu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre koho je fond určený?  
Pre investorov, ktorí… 

• hľadajú atraktívne investičné príležitosti na 

akciových trhoch, 

• majú investičný horizont dlhší než 5 rokov, 

• sú schopní akceptovať vyššie kolísanie hodnoty 

fondu, 

• hľadajú rastový investičný príbeh na doplnenie 

dynamickej zložky portfólia. 

Dávali 
aby některý z členských států prodloužení lhůty vetoval 

a došlo tak k tvrdému  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Právne oznámenie 
Tento dokument má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov, text nie je právne 
záväzný a nesmie byť použitý na účely predaja investícií alebo nadobudnutiu cenných papierov v krajinách, kde je to 
zakázané relevantnými orgánmi alebo legislatívou, a preto by si investori mali sami získať informácie o prípadných 
registračných alebo ohlasovacích povinnostiach vo vzťahu k plánovaným investíciám v rámci svojej jurisdikcie. Za 
stratu, ktorá by čitateľovi prípadne mohla vzniknúť použitím informácií uvedených v tomto dokumente, nenesie NN 
Investment Partners C.R., a. s. žiadnu zodpovednosť. S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú 
zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. 
Upozorňujeme tiež na kolísanie možných výnosov v dôsledku výkyvov menového kurzu. Všetky dôležité informácie a 
dokumenty týkajúce sa uvedených fondov, vrátane súvisiacich rizík a nákladov, sú k dispozícii na www.nnfondy.sk. 

Fond v číslach 

• Priemerný ročný výnos od založenia EUR 

triedy je 6,9 %. 

• Priemerná kolísavosť v priebehu 5 rokov 

je 11 %. 

• Objem majetku dosahuje hodnotu  

303,6 mil. eur.  

Údaje k 31. 12. 2018. 

 
 


