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PROFIT Z JEDNÉHO Z NAJATRAKTÍVNEJŠÍCH ZHODNOTENÍ 
MEDZI VEĽKÝMI RÝCHLO SA ROZVÍJAJÚCIMI TRHMI 
Domnievame sa, že ruský akciový trh poskytuje atraktívne investičné príležitosti 
s najväčšími výnosmi z voľného finančného toku spomedzi veľkých rýchlo sa 
rozvíjajúcich trhov.

To znamená, že mnohé ruské spoločnosti, najmä vývozcovia, dokážu zaplatiť 
výnosy z dividend s vysokým jednociferným alebo nízkym dvojciferným číslom. 
Prebiehajúci cyklus uvoľňovania centrálnej banky je priaznivý pre akcie aj 
ekonomiku.

Fond Parvest Equity Russia Opportunities je jedným z mála ruských akciových 
fondov, ktorý konzistentne prekonával* svojich konkurentov za posledných päť 
rokov. Je riadený veľkým a skúseným investičným tímom nachádzajúcim sa 
v Rusku. Konzistentné silná výnosnosť fondu vzhľadom na podobné fondy je 
riadená prísnym dôsledným investičným procesom, ktorý je zameraný na výber 
najlepších spoločností skupiny so silnými fundamentálnymi ukazovateľmi, ktoré 
sú na trhu nedocenené.

ČO MUSÍTE VEDIEŤ

 X Príležitosť investovať do jednej z 
najväčších svetových ekonomík

 X Príležitosť profitovať z jedného z 
najatraktívnejších zhodnotení na rýchlo 
sa rozvíjajúcich trhoch

 X Úspešný skúsený investičný tím so 
sídlom v Petrohrade, v Rusku, ktorý má 
na starosť celý trh investičných akcií

 X Diverzifikované portfólio so zameraním 
sa na spoločnosti so silným a 
udržateľnými výnosmi z voľného 
finančného toku

* Minulá výnosnosť ani výsledky nie sú ukazovateľom súčasnej ani budúcej výnosnosti. 

1: nižšia úroveň rizika, 7: vyššia úroveň rizika

SRRI: Syntetický ukazovateľ rizika a výnosu

Čím vyššie je riziko, tým dlhší je odporúčaný investičný horizont 
Zdroj: BNPP AM, k 30/09/2018

ŠKÁLA RIZIKA

Rating k 31/08/2018
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AKÉ SÚ RIZIKÁ?
Tento podfond je v najvyššej rizikovej kategórii. Podfondy investujúce do spoločností 
z rozvíjajúcich sa trhov sú náchylné na nadpriemernú volatilitu z dôvodu vysokého 
stupňa koncentrácie, väčšej neistoty spôsobenej menšou neistotou spôsobenou 
menšou dostupnosťou informácií, menšej likvidity alebo väčšej citlivosti voči zmenám 
trhových podmienok (sociálne, politické a ekonomické podmienky).

Čím vyššie je riziko, tým dlhší je odporúčaný investičný horizont.

Investície podliehajú výkyvom na trhu a rizikám spojeným s investíciami do cenných 
papierov. Hodnota investícií a príjem, ktorý vytvárajú môže klesať alebo stúpať a je 
možné, že investori nebudú získavať svoje počiatočné výdavky.

Špecifické riziká súvisiace s týmto fondom sú uvedené ďalej:

Riziko likvidity: Toto riziko vyplýva z ťažkostí pri predaji aktív za objektívnu trhovú 
cenu a v požadovanom čase z dôvodu nedostatku kupujúcich.

Prevádzkové riziko a riziko úschovy: Niektoré trhy sú menej regulované ako väčšina 
medzinárodných trhov. Služby súvisiace so správou a likvidáciou podfondu na takýchto 
trhoch môžu byť preto rizikovejšie.

Podrobnejšie informácie o poplatkoch nájdete v časti „Investičné riziká“ prospektu 
fondu. Všetky príslušné dokumenty (prospekty, výročná správa, kľúčové informácie 
pre investorov) si môžete prevziať z našej webovej stránky www.bnpparibas-am.com.

AKCIE RÝCHLO SA ROZVÍJAJÚCICH TRHOV:
–  Rýchlo sa rozvíjajúce trhy sú obvykle národy so sociálnymi alebo 

obchodnými aktivitami, ktoré podstupujú proces rýchleho rastu a 
industrializácie. 

– MSCI Inc, popredný poskytovateľ akciových indexov skúma ekonomický 
vývoj, veľkosť, likviditu a prístup na trh každého štátu, aby mohol 
byť klasifikovaný v danom investičnom prostredí: hranice, rýchlo sa 
rozvíjajúce alebo rozvinuté trhy. 

– Podľa spoločnosti MSCI Inc. bolo nasledujúcich 23 štátov klasifikovaných 
ako rýchlo sa rozvíjajúce trhy v roku 2013: Brazília, Čile, Čína, Kolumbia, 
Česká republika, Egypt, Grécko, Maďarsko, India, Indonézia, Malajzia, 
Mexiko, Peru, Filipíny, Poľsko, Katar, Rusko, Juhoafrická republika, 
Kórejská republika, Taiwan, Thajsko, Turecko a Spojené arabské emiráty.

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese www.bnpparibas-am.sk  
a www.bnpparibas-am.cz

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, investičná správcovská spoločnosť je zjednodušená akciová spoločnosť so sídlom na adrese 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS 
Paris 319 378 832, registrovaná na úrade Autorité des marchés financiers (Úrad pre dohľad nad finančnými trhmi) pod číslom GP 96002. 
Tento materiál vydala a pripravila investičná správcovská spoločnosť. Obsahuje stanoviská a štatistické údaje, ktoré sa považujú za zákonné a správne v deň ich zverejnenia podľa 
ekonomického a finančného prostredia v danom čase. Tento dokument nepredstavuje investičnú radu ani netvorí časť ponuky či výzvy na upísanie alebo nákup akýchkoľvek finančných 
nástrojov, ani nie je ako celok či časť základom akejkoľvek zmluvy či záväzku. 
Tento dokument sa poskytuje bez znalostí o situácii investora. Pred upísaním si majú investori overiť, v ktorých krajinách sú finančné nástroje opísané v tomto dokumente zaregistrované 
a schválené na verejný predaj. Osobitne sa finančné nástroje nesmú verejne ponúkať ani predávať v Spojených štátoch amerických. Investori, ktorí uvažujú o upísaní, si majú starostlivo 
prečítať najnovší prospekt a kľúčové informácie pre investora (KIID) schválené regulačným úradom, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke. Investorom odporúčame pozrieť si posledné 
finančné správy, ktoré sú tiež k dispozícii na webovej stránke. Pred investovaním sa investori majú poradiť so svojimi právnymi a daňovými poradcami. Vzhľadom na ekonomické a trhové 
riziká nemožno poskytnúť žiadnu záruku, že investičné nástroje dosiahnu svoje finančné ciele. Ich hodnota sa môže znížiť aj zvýšiť. Hodnotu investície môžu ovplyvniť najmä zmeny vo 
výmenných kurzoch. Výkonnosť je zobrazená bez správcovského poplatku a vypočítava sa pomocou globálnych výnosov s časom, ktorý zohrával úlohu, s čistými dividendami a podielom 
reinvestovania, no nezahŕňajú poplatky za upísanie alebo spätné odkúpenie, poplatky za výmenný kurz ani daň. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov. 
Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú k dispozícii na webovej stránke www.bnpparibas-am.com. 
Zdroj údajov – © 2018 Morningstar, Inc. Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente: (1) sú majetkom spoločnosti Morningstar a/alebo poskytovateľov jej informačného 
obsahu; (2) nesmú byť kopírované ani distribuované a (3) nie je zaručené, že sú presné, úplné ani aktuálne. Spoločnosť Morningstar ani poskytovatelia jej informačného obsahu nie sú 
zodpovední za žiadne škody ani straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia týchto informácií. Predchádzajúca výnosnosť nezaručuje budúce výsledky. Rating spoločnosti Morningstar je 1 až 
5 hviezdičiek, pričom najvyšší rating je 5 hviezdičiek. Všetky ratingy spoločnosti Morningstar uvedené v tomto dokumente sú pre akcie triedy klasickej kapitalizácie k 31/08/2018.
Ratingy Lipper nepredstavujú a nie sú určené, aby predstavovali investičné poradenstvo ani ponuky na predaj, či požiadavku na kúpu akéhokoľvek cenného papiera akéhokoľvek subjektu v 
akejkoľvek jurisdikcii. Preto by ste nemali robiť investičné rozhodnutie na základe tejto informácie. Rating Lipper je potrebné používať skôr na informačné účely. Spoločnosť Lipper nezodpovedá 
za presnosť, spoľahlivosť ani úplnosť informácií, ktoré od nej získate. Okrem toho spoločnosť Lipper nebude zodpovedná za žiadne straty ani škody vyplývajúce z informácií získaných od 
spoločnosti Lipper alebo ktorejkoľvek z jej pobočiek. © Thomson Reuters 2018. Všetky práva vyhradené. Rating spoločnosti Lipper kolíše od 1 po 5, pričom 5 zodpovedá hodnoteniu „Leader“. 
Všetky ratingy spoločnosti
Lipper uvedené v tomto dokumente sú pre akcie triedy klasickej kapitalizácie k 31/08/2018. 

CHARAKTERISTIKA
Podfond Parvest v súlade s PKIPCP V 
registrovaný podľa luxemburského práva

* Classic EUR Capitalisation
* Zdroj: BNPP AM, k 30/09/2018

Správcovská 
spoločnosť:

 BNP Paribas Asset  
Management Luxembourg

Delegovaný
správca:

 Alfred Berg
Kapitalforvaltning

Investičný
poradca:

TKB BNP Paribas
Investment Partners

Dátum vzniku: 21/02/2008

Mena: EUR

Benchmark: MSCI Russia 10/40 NR

ISIN: Classic EUR Capitalisation: 
LU0282880003

Priebežné poplatky: k 30/09/2018

Classic EUR 
Capitalisation: 2,21 %

Správcovský poplatok 
(max)*: 1,75 %

Vstupný poplatok 
(max)*: 3,00 %

Výstupný poplatok 
(max)*: žiaden

Depozitár:
BNP Paribas 

Securities Services 
(Luxembourg)

ZAMERANIE


