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INVESTOVANIE DO RÝCHLO RASTÚCICH INDICKÝCH 
SPOLOČNOSTÍ S UDRŽATEĽNOU, KONKURENČNOU SILOU
Investori môžu profitovať z fondu zameraného na odolnú ekonomiku a jeden z 
najdiverzifikovanejších akciových trhov v Ázii. Na základe postoja, že „spoločnosti 
vytvárajú bohatstvo, nie trhy“, fond investuje, do silných spoločností s atraktívnym 
zhodnotením, ktoré riadi vysokokvalitné vedenie. Našťastie tieto spoločnosti tiež 
pôsobia na jednom z najvzrušujúcejších trhov v Ázii, kde je rast poháňaný zvyšujúcou 
sa spotrebou a investíciami do infraštruktúry.

Pozície portfólia sú založené na rozsiahlych poznatkoch tímu o miestnych odvetviach 
a spoločnostiach, nepretržitom prieskume a intenzívnymi internými rozhovormi o 
investičných prípadoch. Tím sa domnieva, že spoločnosti s najlepšími obchodnými 
modelmi budú s najväčšou pravdepodobnosťou profitovať z rastového trendu Indie.

ČO MUSÍTE VEDIEŤ

 X Zameranie na investovanie do 
spoločností so sľubnými obchodnými 
modelmi namiesto obchodovania s 
akciami alebo načasovania trhu 

 X Koncentrované portfólio 45 – 65 pozícií 
na základe silného presvedčenia 
všetkých veľkostí trhovej kapitalizácie

 X Skúsený a stabilný investičný tím 
so sídlom v Bombaji s rozsiahlymi 
vlastnými poznatkami z rôznych 
odvetví indického trhu

 X Cieľ dosahovať konzistentné 
nadpriemerné výsledky s nižšou 
volatilitou ako na celkovom trhu*

*Neexistuje žiadna záruka, že sa táto cieľová výnosnosť podarí dosiahnuť.

1: nižšia úroveň rizika, 7: vyššia úroveň rizika

SRRI: systematický indikátor rizika a odmeňovania

Čím vyššie je riziko, tým dlhší je odporúčaný investičný horizont

Zdroj: BNPP AM, k 30/08/2019

ŠKÁLA RIZIKA
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AKÉ SÚ RIZIKÁ?
Investície do akcií zahŕňajú výrazné kolísanie cien z dôvodu napríklad negatívnych 
informácií o emitentovi alebo trhu. Tieto fluktuácie sú navyše z krátkodobého hľadiska 
posilnené.

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 2014: 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

Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.bnpparibas-am.sk a www.bnpparibas-am.cz

ZAMERANIE

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. 

CHARAKTERISTIKA:
Podfond BNP Paribas Funds v súlade s 
PKIPCP V registrovaný podľa luxemburského 
práva

* Prostredníctvom prevodu bývalého fondu BNP Paribas 
L1 Equity India (založeného 31/01/2007) spoločnosti 
BNP Paribas L1 SICAV 

** Classic EUR Capitalisation
Zdroj: BNPP AM, k 30/08/2019

Správcovská
spoločnosť:

BNP Paribas Asset  
Management Luxembourg

Delegovaný
správca: BNPP IP Asia

Dátum vzniku*: 17/05/2013

Benchmark: MSCI India 10/40
NR

ISIN: Classic EUR Capitalisation:
LU0823428346

Mena: EUR

Priebežné poplatky: k 31/10/2018

Classic EUR 
Capitalisation: 2,21 %

Správcovský poplatok 
(max)**: 1,75 %

Vstupný poplatok 
(max)**: 3,00 %

Výstupný poplatok 
(max)**: žiaden

Depozitár:
BNP Paribas

Securities Services
(Luxembursko)


