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Prečo do fondu investovať?
1  Atraktívne ocenenie a vysoký dividendový výnos 
 stredoeurópskych akcií.

2  Participácia na vyššom ekonomickom raste v porovnaní 
 so západnou Európou.

3  Dlhá história fondu už od roku 1997.

Trhy strednej Európy, ako je Česká republika, Poľsko, Maďarsko 
a Rumunsko, ponúkajú potenciál ekonomického rastu. Rekordne 
nízka nezamestnanosť vyvoláva v regióne tlak na rast miezd. Vyššie 
príjmy umožňujú 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. Banky preto vykazujú lepšie výsledky, než trh očakáva. 
Akciám bánk, ktoré tvoria vo fonde približne polovicu aktív, toto 
trhové prostredie svedčí.

Rast na týchto trhoch môže podľa nášho názoru pokračovať, keďže:
• rast HDP je stimulovaný domácim dopytom,
• rastú maloobchodné tržby,
• ekonomický rast regiónu je v porovnaní s eurozónou vyšší,
• z EÚ prúdia do regiónu miliardy eur v investíciách a dotáciách,
• razantný rast miezd a spotreby tlačí nahor infláciu.

Dividendový výnos akcií v tomto regióne patrí medzi najvyššie na svete 
a významne prispieva k atraktívnej výkonnosti fondu. Fond NN (L) Interna-
tional – Stredoeurópsky akciový fond investuje do akcií firiem, ktoré 
pôsobia na všetkých trhoch regiónu strednej a východnej Európy bez ohľadu 
na to, kde sú kótované ich akcie. Zároveň ide o akcie firiem, ktoré investor 
dobre pozná. Približne 35 % tvoria akcie obchodované na pražskej burze,  
45 % majetku fondu je investovaných do akcií obchodovaných na burze vo 
Varšave, 10 % v Maďarsku a Rumunsku. Volatilnejšie trhy akými sú Turecko 
alebo Rusko nenájdete v portfóliu vôbec. Štruktúra portfólia fondu 
reflektuje potenciál ekonomického rastu jednotlivých trhov v regióne.

Fond sa pyšní dlhou históriou, založený bol už v roku 1997 (predtým pod 
názvom NN (L) International Czech Equity). Ide tak o jeden z najväčších 
a najstarších akciových fondov zameraných na región strednej a východnej 
Európy. Priemerný ročný výnos od založenia triedy EUR je 7,20 % (k 31. 12. 
2019). 

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.

Atraktívne investičné príležitosti 
v regióne strednej Európy

Základné informácie

Výkonnosť v kalendárnych rokoch

Typ fondu Akciový

Mena EUR

ISIN LU0176676459

Dátum založenia 18. 7. 2001

Stratégia Akcie strednej a východnej Európy (CEE)

Porovnávací index
45 % Warsaw (WIG30), 35 % Prague (PX), 
10 % Budapest (BUX), 10 % Bucharest (BET)

Poplatok za správu 2,0 % p.a.

Stupeň rizika

2019 11,25 %

2018 -7,92 %

2017 25,29 % 

2016 6,22 %

2015 4,57 %

(podľa KIID: 1 – najnižšie riziko, 7 – najvyššie riziko)

Zdroj: NN Investment Partners, dáta k 31. 12. 2019


