
PARTNERS ETF SOLUTION

ETF (INDEXOVÉ AKCIE)
>  ETF jsou moderní nástroje s nadprůměrnou likviditou 

a okamžitou reakcí na vývoj na trzích

>  ETF jsou velmi levné, pasivně řízené a extrémně 
diverzifikované

>  ETF obsahují celé indexy burz, sektory ekonomik, regiony či 
trendy a skládají se ze stovek společností

>  ETF dokáží sledovat ceny různých aktiv od akcií přes komodity, 
měny až po dluhopisy

>  Využíváme špičkové ETF, jako jsou iShares (BlackRock), 
Vanguard, Spider či Amundi

>  Námi využívané ETF jsou hojně vyhledávané také centrálními 
bankami pro ukládání jejich rezerv (včetně ČNB)

FONDY PARTNERS  
ETF SOLUTION
>  Aktivní správa využívající levné pasivně řízené ETF s globální 

diverzifikací a top-down přístupem, dluhopisy kvalitních 
emitentů a bankovní depozita

>  Dlouholetá výkonnost na špičce srovnatelných fondů

>  Zkušený tým a strategie nesvázaná holdingovou strategií či 
zahraničními majiteli

>  Nízká celková nákladovost TER

>  Aktivní řízení měnového rizika

>  Bezkonkurenční poplatková struktura s nulovými vstupními 
poplatky

Klienti získávají likvidní, regulovaný a standardně dostupný 
nástroj investování do ETF s přidanou hodnotou aktivní správy 
strategie včetně reinvestování, s měnovým zajištěním a nulovým 
vstupním poplatkem.

www.partnersis.cz

DOKONALÉ SPOJENÍ PASIVNÍCH A NÍZKONÁKLADOVÝCH ETF  
A AKTIVNÍHO ŘÍZENÍ STRATEGIÍ

Fondy Partners IS sledují trendy, využívají nejmodernější investiční nástroje a snižují 
klientům náklady na investování, protože to je první předpoklad dlouhodobého výnosu.  

ETF jsou nízkonákladovým investičním nástrojem budoucnosti a základním prvkem,  
ze kterého Partners IS skládá portfolia fondů Partners ETF Solution.

VYUŽITÍ ETF
Partners patří mezi leadery ve využití ETF mezi známými správci aktiv. Aktivní správa pomocí ETF je řádově levnější, jak 
v nákladech na analýzy, tak na obchodování. Tyto vlastnosti ETF pomáhají zlepšovat výkonnost fondů a umožňují klientům 
poskytnout mnoho dalších výhod (nulové poplatky, minimální náklady na audit, kontrolu či správu). ETF umožňují efektivněji 
uplatnit aktivní správu či řídit měnové riziko. Portfolio manažeři neztrácí čas výběrem a analýzou každé jednotlivé firmy 
a následnou diverzifikací, ale soustředí se přímo na ziskové faktory, sektory či regiony. Ušetřený čas lze věnovat efektivní 
optimalizaci celého portfolia, řízení měnového rizika, a tedy zaměření na zhodnocování peněz místo neustálého obchodování 
a ředění portfolií. 



PARTNERS UNIVERSE 6
>  Smíšený fond s globální diverzifikací s maximálním limitem pro 

akciovou složku 25 %

>  Komplexní řešení pro klienta s konzervativním profilem

>  Investiční horizont 3 roky a více

>  Vstupní poplatek 0 %

>  Výstupní poplatek dle doby držení podílových listů,  
po 3 letech bez poplatku

>  Manažerský poplatek 1 % p. a.

 

PARTNERS UNIVERSE 10
>  Smíšený fond s globální diverzifikací s maximálním limitem pro 

akciovou složku 45 %

>  Komplexní řešení pro klienta s vyváženým profilem

>  Investiční horizont 5 let a více

>  Vstupní poplatek 0 %

>  Výstupní poplatek dle doby držení podílových listů, po 5 
letech bez poplatku

>  Manažerský poplatek 1,5 % p. a.

PARTNERS UNIVERSE 13
>  Smíšený fond s globální diverzifikací s maximálním limitem pro 

akciovou složku 56 %

>  Komplexní řešení pro klienta s dynamickým profilem

>  Investiční horizont 5 let a více

>  Vstupní poplatek 0 %

>  Výstupní poplatek dle doby držení podílových listů, po 5 
letech bez poplatku

>  Manažerský poplatek 1,6 % p. a.

PARTNERS 7 STARS
>  Akciový fond se zaměřením na 7 nejstabilnějších zemí světa 

– USA, Kanadu, Velkou Británii, Švýcarsko, Švédsko, Austrálii 
a Nový Zéland

>  Vhodný pro dynamického čistě akciového investora 

>  Investiční horizont 5 let a více

>  Vstupní poplatek 0 %

>  Výstupní poplatek dle doby držení podílových listů, po 5 
letech bez poplatku

>  Manažerský poplatek 1,5 % p. a.
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PARTNERS ETF SOLUTION NABÍZÍ ŘEŠENÍ  
PRO KAŽDÝ TYP INVESTORA

PARTNERS ETF SOLUTION

www.partnersis.cz


