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INVESTOVAŤ DO RASTÚCICH SPOLOČNOSTÍ V USA S CIEĽOM 
VYUŽIŤ POTENCIÁL NAJSILNEJŠEJ EKONOMIKY NA SVETE
Fond investuje do veľkých spoločností z USA, ktoré sú poprednými spoločnosťami 
v odvetví a v prípade ktorých sa očakáva, že budú mať silnejší než priemerný 
potenciálny rastu s neustále rastúcimi ziskmi. Náš skúsený a znalý správcovský 
tím používa proces starostlivého výberu, aby vybral podľa nás tie najlepšie 
príležitosti, ktoré poskytnú udržateľný dlhodobý rast.

Na zníženie rizika a nadmernej volatility tím udržiava neutrálny postoj vo 
vzťahu k rôznym odvetviam tvoriacim referenčný index. Investori profitujú z 
časom overeného výberového procesu tímu, ako aj z expozície voči dynamickej 
ekonomike USA. Spojené štáty americké sú poprednou svetovou ekonomickou 
silou a dosahujú rast rýchlejšie ako ostatné rozvinuté krajiny. Keďže sa trhy 
zamestnanosti a bývania aj naďalej zlepšujú, očakáva sa, že vyhliadky budú 
naďalej veľmi priaznivé.

ČO MUSÍTE VEDIEŤ

 X Fond založený na indexe Russell 1 000 
Growth veľkých rastových akcií USA

 X Koncentrované portfólio 60 pozícií na 
základe vysokého presvedčenia

 X Proces riadenia využívajúci interné 
mapovanie akcií a dôsledný prieskum 
základných ukazovateľov

 X Správcovský tím s  priemernou 
skúsenosťou v odvetví 15 rokov

 X Stabilné konkurencieschopné 
umiestnenie*

*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 30/08/2019

ŠKÁLA RIZIKA

Rating k 30/06/2019
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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.

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.

US LARGE-CAP GROWTH
- Russell je popredným poskytovateľom prieskumu rastu a zhodnotenia 

investície v USA. Index Russell 1000 Growth hodnotí výnosnosť 
segmentu veľkých rastových spoločností z prostredia amerických akcií. 

- Russell najprv stanoví prostredie pozostávajúce z 1 000 najväčších 
cenných papierov predovšetkým na základe ich trhovej kapitalizácie 
(predstavujú približne 90 % trhu v USA). V rámci tohto prostredia si 
potom index Russell 1 000 Growth ponechá len tie spoločnosti, ktoré 
dosiahnu najvyšší pomer ceny k výnosom a najvyšší predpokladaný 
rast hodnoty. 

- Tento index sa každoročne úplne prebuduje, aby sa zaistilo, že budú 
doň zaradené nové a rastúce spoločnosti a že tie existujúce budú aj 
naďalej odrážať rastové charakteristiky. Zostavením môže počet akcií 
medzi jednotlivými rokmi zaradených do tohto indexu výrazne kolísať. 

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese 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. 
Zdroj údajov – © 2019 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 30/06/2019.
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 2019. 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 30/06/2019.

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

* Prostredníctvom prevodu bývalého fondu BNP Paribas L1 
Equity USA Growth (založeného 19/11/2008) 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 AM Inc

Dátum vzniku*: 17/05/2013

Benchmark: Russell 1000 Growth
 (USD) RI

ISIN: Classic EUR Capitalisation: 
LU0823434237

Mena:  EUR

Priebežné poplatky**: k 31/10/2018

Classic EUR 
Capitalisation: 1,97 %

Správcovský poplatok 
(max)**: 1,50 %

Vstupný poplatok 
(max)**: 3,00 %

Výstupný poplatok 
(max)**: žiaden 

Depozitár:
BNP Paribas 

Securities Services 
(Luxembourg)


