Allianz Capital Plus
Active is: Vaše aktíva v dokonalej rovnováhe.
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Efektívny mix stability a investičných
príležitostí: Najlepšie dlhopisy
eurozóny doplnené akciami
Hľadáte investíciu s obmedzenou mierou rizika? A zaujíma
vás tiež šanca na dlhodobé zhodnotenie kapitálu? V tom
prípade je pre vás ideálnou investičnou voľbou fond Allianz
Capital Plus.
Vývoj posledných niekoľkých rokov ukazuje, že dlhopisy
eurozóny môžu prispieť ku stabilizácii portfólia cenných
papierov. Ponúkajú možnosť pravidelného úrokového
výnosu. Fond Allianz Capital Plus sa zameriava na výber
vysoko kvalitných dlhopisov a ponúka tiež v menšom
rozsahu účasť na vývoji akciových trhov.

← Obvykle nižŝia výnosnosti
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← Obvykle nižŝia riziko
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Vlastnosti fondu
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Zdravý mix
Allianz Capital Plus je zmiešaný fond
zameraný na investície v rámci Európy.
Dlhopisy tvoria približne 70 % portfólia,
a predstavujú tak základ realizovaných
investícií. A okrem toho fond aktuálne
investuje zhruba 30 % svojich aktív do
akcií.
Dokonalá rovnováha
Cieľové váhy dlhopisov a akcií sú
pravidelne predmetom preskúmania a
investície sa zodpovedajúcim spôsobom
presúvajú. Prispieva sa tak k realizácii
potenciálnych kapitálových ziskov.
Spičková kvalita
Allianz Capital Plus spojuje v JEDNOM
produkte výhody úspešných stratégií
Advanced Fixed Income a Europe Equity
Growth. 2

Allianz Capital Plus

Dokonalá rovnováha
Portfóliá s podobnou štruktúrou investícií ako u fondu
Allianz Capital Plus, t. j. 70% dlhopisov a 30% akcií, v
minulosti zaznamenali výrazne stabilnejšiu výkonnosť než
portfóliá zložené čiste z akcií. Investori tak dosiahli
presvedčivé a atraktívne výnosy s limitovaným rizikom.
Kapitálové výnosy, napríklad u akcií, v priebehu času v rámci
fondu menia relatívnu váhu obidvoch tried aktív.
Manažment fondu preto pravidelne kontroluje štruktúru
portfólia a obnovuje požadované cieľové vyváženie. Vďaka
tomu je možné ľahšie dosiahnuť potenciálne výnosy.3

Príležitosti
+	Stabilné úrokové výnosy z dlhopisov, možnosť
kapitálových výnosov pri klesajúcich úrokových
sadzbách
+ Akciová zložka zvyšuje potenciál vyššieho výnosu
+	Široká diverzifikácia vďaka veľkému množstvu
cenných papierov
+	Možnosť dodatočných výnosov prostredníctvom analýzy
jednotlivých cenných papierov a aktívneho riadenia
Riziká
–	Kolísanie úrokových sadzieb, cenové poklesy dlhopisov
v prípade rastu úrokových sadzieb
–	Akciová zložka zvyšuje riziko volatility a strát
–	Limitovaná účasť na výnosovom potenciáli jednotlivých
cenných papierov
–	Nemožnosť zaručiť úspešnosť analýzy jednotlivých
cenných papierov a aktívneho riadenia

Základné údaje
Kód ISIN/WKN (AT EUR)
Investičná spoločnosť

LU1254136416/A14VS1
Allianz Global Investors GmbH,
Frankfurt

Dátum založenia

27.10.2015

Mena

EUR

Koniec finančného roku

30.09.

Použitie výnosov

akumulácia

Vstupné náklady v % 4

3,00

Poplatky celkom v % p. a. 5

1,15

Ukazovateľ celkovej
nákladovosti v % 6

1,20

Ako sa dosahuje cieľové vyváženie 2
(schématické zobrazenie)

Cieľová váha dlhopisov v rámci fondu

Počiatočné
rozdelenie aktív

akcie

Rozdelenie
aktív podľa
kapitálových
výnosov

Návrat
k cieľovému
vyváženiu

dluhopisy

Tento ukazovateľ rizika a výnosnosti je založený na údajoch o minulej výkonnosti. Nemusí byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu fondu. Kategorizácia
fondu nie je zárukou a v budúcnosti sa môže zmeniť. Podrobnejšie informácie nájdete v kľúčové informácie pre investorov. 2 Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým
ukazovateľom budúcich výsledkov. 3 Nie je možné zaručiť úspech stratégie ani vylúčiť prípadné straty. 4 Vstupné poplatky spojené s nákupom podielových listov fondu sa
môžu v plnej výške započítať do ceny u predajného partnera; presnú čiastku je predajný partner povinný oznámiť v priebehu investičného poradenstva. 5 Celkové poplatky
zahŕňajú poplatky za predchádzajúce riadenie, správu a predaj. Všetky poplatky spojené s predajom, ktoré sú hradené investičnou spoločnosťou predajnému partnerovi
budú hradené z celkových poplatkov. 6 Ukazovateľ celkových nákladov (TER) Celkové náklady (s výnimkou transakčných nákladov) účtované fondu v priebehu posledného
účtovného obdobia.
Súčasťou investovania je riziko. Hodnota investície i výnosu môže stúpať i klesať a investori vždy nemusia získať základnú investovanú čiastku späť. Investice do cenných
papírů s pevným úročením mohou pro investory představovat různá rizika, včetně – ale nikoli výhradně – kreditního, úrokového a likvidního rizika, stejně jako rizika omezené
flexibility. Změny hospodářského prostředí a tržních podmínek mohou tato rizika ovlivnit, což se může negativně projevit na hodnotě investic. V dobách vzrůstajících
nominálních úroků se obecně očekává, že se hodnoty cenných papírů s pevným úročením (i krátké pozice ve vztahu k cenným papírům s pevným úročením) zmenšují.
Naopak v dobách klesajících úroků budou hodnoty cenných papírů s pevným úročením obecně výhledově stoupat. Rizika likvidity mohou při výplatě nebo splácení konta
vést k jejich zpoždění nebo k zamezení. Allianz Capital Plus je podfondem fondu Allianz Global Investors Fund SICAV, otevřené investiční společnosti s proměnlivým
základním kapitálem založené podle lucemburského práva. Hodnota podílů v podílových třídách dílčího fondu znějících na základní měnu může podléhat zvýšené volatilitě.
Ta se může lišit od volatility jiných podílových tříd a může být dokonce i vyšší. Allianz Capital Plus je podfond subjektu Allianz Global Investors Fund SICAV, otvorenej
investičnej spoločnosti s premenlivým základným kapitálom založenej podľa právneho poriadku Luxemburska. Hodnota akcií spadajúcich do akciových tried podfondu,
ktoré sú denominované v základnej mene, môže podliehať výrazne zvýšenej volatilite. Volatilita iných akciových tried môže byť odlišná. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým
ukazovateľom budúcich výsledkov. Pokiaľ se mena, v ktorej je zobrazená výkonnosť v minulosti, líši od meny používanej v štáte pobytu investora, mal by si byť investor
vedomý skutočnosti, že v dôsledku kolísania výmenného kurzu môže byť znázornená výkonnosť po prepočte na miestnu menu investora vyššia alebo nižšia. Tento materiál
je len informatívny a nemá byť chápaný ako výzva alebo nabádanie k ponuke, uzavretiu zmluvy alebo k nákupu či predaju cenných papierov. Produkty alebo cenné papiere
uvedené v tomto materiáli nemusia byť dostupné k predaju vo všetkých jurisdikciách alebo dostupné niektorým kategóriám investorov. Tento materiál je určený k distribúcii
len v súlade s platnými právnymi predpismi, a predovšetkým nie je určený pre obyvateľov a/alebo štátnych príslušníkov USA. Investičné príležitosti opísané v tomto materiáli
nezohľadňujú konkrétne investičné ciele, finančnú situáciu, znalosti alebo skúsenosti, ani konkrétne potreby určitej osoby a nie sú zaručené. Stanoviská a názory tu vyjadrené
predstavujú len názory spoločnosti vydavateľa v dobe zverejnenia a môžu sa meniť bez predchádzajúceho oznámenia. Použité dáta boli získané z rôznych zdrojov a sú
považované za bezchybné a spoľahlivé, neboli však nezávisle overené; ich presnosť alebo úplnosť nie je zaručená a spoločnosť Allianz Global Investors nie je zodpovedná
za akékoľvek priame či následné škody vyplývajúce z ich použitia, s výnimkou prípadov, kedy boli tieto škody spôsobené v dôsledku hrubej nedbalosti alebo úmyselného
pochybenia. Prednosť majú podmienky akejkoľvek základnej ponuky alebo zmluvy, ktorá bola alebo bude poskytnutá či uzavretá. V prípade záujmu o bezplatnú kópiu
predajného prospektu, dokumentov o zápise do obchodného registra, dennej ceny fondov, základných údajov pre investorov, či najnovšej výročnej a polročnej finančnej
správy sa obráťte na investičnú spoločnosť Allianz Global Investors GmbH v domovskom štáte fondu, t. j. v Luxembursku, alebo na vydavateľa na dole uvedenej adrese
alebo na adrese www.allianzgi-regulatory.eu. S týmito dokumentami, ktoré sú ako jediné záväzné, sa prosím zoznámte ešte pred uskutočnením investície. Tento materiál
predstavuje marketingovú informáciu, ktorú vydala spoločnosť Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, investičná spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v
obchodnom registri vedenom v Nemecku, so sídlom Bockenheimer Landstrasse 42–44, 60323 Frankfurt nad Mohanom, registrovaná u miestneho súdu vo Frankfurte nad
Mohanom pod číslom HRB 9340, držiteľ oprávnenia nemeckého Spolkového úradu pre dohľad nad finančnými službami (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
www.bafin.de). Rozmnožovanie, zverejňovanie alebo prenášanie obsahu, nie je bez ohľadu na formu dovolené. Zdroj: Allianz Global Investors; údaje platné 30.06.2018.
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