PARTNERS BOND OPPORTUNITY
ČISTĚ DLUHOPISOVÝ FOND SE ZAMĚŘENÍM PŘEDEVŠÍM NA ČESKÉ STÁTNÍ A FIREMNÍ
DLUHOPISY VYDÁVANÉ V CZK. KREDITNÍ KVALITA EMITENTŮ BUDE PŘÍSNĚ
SLEDOVÁNA A NENÍ OMEZENA RATINGEM V INVESTIČNÍM STUPNI, COŽ UMOŽŇUJE
NAVÝŠIT VÝNOS NAD ÚROVEŇ STÁTNÍCH DLUHOPISŮ A TERMÍNOVÝCH DEPOZIT.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
>	Minimální výše investice 500 CZK

VÝNOSY SE RYCHLE BLÍŽÍ
K ÚROVNÍM Z ROKU 2005

>	Nulové vstupní poplatky

5%

>	Měna denominace: CZK

Repo sazba ČNB

>	Doporučený investiční horizont alespoň 3 roky

Výnos 5letého státního
dluhopisu

>	Snižující se výstupní poplatek jen při
nedodržení minimálního doporučeného
investičního horizontu 3 roky (3 % v prvním
roce, 2 % v druhém roce a 1 % ve třetím roce,
následně 0 %)
>	Přesně daný výnos do splatnosti a nižší úroveň
kolísání (SRRI 3, volatilita 2–5 %)
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PROČ HO ZVOLIT?
>	Fond je vhodný pro konzervativní klienty se
střednědobým investičním horizontem (od
3 let) nebo jako protiváha akciovým pozicím
u vyvážených portfolií. Vývoj cen dluhopisů
jde často při korekcích na akciových trzích
opačným směrem a tím vyhlazuje výkonnost
celého portfolia. V průběhu klidnějších období
na finančních trzích je výkonnost dluhopisového
fondu dána především úrokovým výnosem.
>	Výhodou fondu je nezávislost na jednotlivých
finančních skupinách a flexibilita při výběru dluhopisů,
co se týče kreditní kvality i délky do splatnosti.

>	Měnové riziko bude striktně hlídáno, ovšem
portfolio manažer s ním aktivně pracuje, fond
nemusí povinně zajišťovat cizoměnovou složku
do CZK.
>	Fond má trojnásobně nižší volatilitu než akciové
fondy.
>	Základní úroková sazba České národní banky,
resp. dlouhodobé výnosy dluhopisů se vrací
k „normálním“ úrovním.

Toto je reklamní sdělení Partners investiční společnosti se sídlem Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov,
IČ 24716006, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16374, která je investiční společností vykonávající
na základě povolení České národní banky činnost podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Toto sdělení není závazným návrhem zakládajícím práva a povinnosti Partners investiční společnosti, a. s., ani investičním doporučením.
Úplný název otevřeného podílového fondu ve správě Partners investiční společnosti, a. s., je uveden ve statutu fondu. Sdělení má pouze
informativní charakter a jeho účelem není nahrazení statutu nebo klíčových informací pro investory. Podílový fond může investovat do druhů
majetku (tříd aktiv) stanovených statutem. Výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Objemy investic a rozložení portfolia
fondu do sektorů a zemí se mohou měnit. Vysvětlení rizik souvisejících s investicí je uvedeno na www.partnersis.cz.
Veškeré podrobnosti týkající se Partners investiční společnosti, a. s., a jejích produktů, včetně statutů fondů, klíčových informací pro investory,
příslušných formulářů, pravidelných výkazů, ceníku a informací pro zákazníka, jsou zákazníkům dostupné v českém jazyce na www.partnersis.
cz, na infolince 800 63 63 63, v sídle společnosti nebo budou zákazníkovi předány na vyžádání jeho finančním poradcem.

