ČSOB Invest Garant XXXII. – Ázijský rast II.
Upisovacie obdobie od 3.5.2010 do 26.5.2010

Podieľajte sa s investičným životným poistením ČSOB Invest Garant na raste perspektívnych
spoločností, ktoré realizujú významnú časť svojich tržieb v Ázii!
Minimálna investícia
Začiatok poistenia
Koniec poistenia
Upisovacie obdobie

1 000 EUR
23.6.2010
23.10.2015
3.5.2010 - 26.5.2010

V poradí 32. emisia naviazaná na zaistený fond KBC Life Invest Fund Security Asian Winners-1 Vám
zabezpečí:
•
•

100% spoluúčasť na náraste hodnoty podkladového aktíva (kôš 20 akcií)
100% ochranu vloženého kapitálu pri splatnosti*
* bez alokačného poplatku a bez poistného za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu

 Pozitívny výhľad
Ázia je najrýchlejšie rastúcou z rozvíjajúcich
sa ekonomík. Napriek ekonomickej kríze,
ázijský finančný sektor dopadol pomerne
dobre. Ukazovatele potvrdzujú, že rast HDP
v Číne opäť prekročí 10%. Akciové trhy
ázijských tigrov za posledných 5 rokov
predbehli Európu aj Ameriku. Tento rast by
mal pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
 Vysoký objem domácich úspor
Obyvatelia Ázie, najmä Číny, majú
všeobecne veľmi veľký pomer úspor, až 35%
príjmu. To má svoje výhody – nahromadenie
úspor znamená, že finančné prostriedky sú
k dispozícii na financovanie budúceho rastu,
kapitál môže byť použitý na zásadné
investície a projekty do infraštruktúry.

 Dynamický rast Ázie
V roku 2050 by mali obyvatelia Ázie dosiahnuť
v počte obyvateľov 5 miliárd, čo predstavuje
26% nárast. Každý rok sa približne 44 miliónov
ľudí presunie z vidieka do miest a stávajú sa
tak budúcimi spotrebiteľmi služieb.
 Rastúca spotreba ako kľúč k úspechu
Rastúca populácia sa odráža aj v domácom
dopyte a spotrebe. Tento trend by mal
významne prispieť k hospodárskemu rastu.
Napr. v Číne spotreba tvorí len 35% HDP, kým
v USA až 70%. Okrem toho je zadlženie
domácností nízke. Maloobchodné tržby už
poukazujú na zvýšenie spotreby s 10%
medziročným rastom. Väčšina spotrebného
tovaru sa vyrába v susedných krajinách, takže
s rastom spotreby v Číne je aj vplyv ďalších
rozvíjajúcich sa krajín v Ázii.

Upozornenie:
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Tento dokument slúži len ako
informácia o podkladovom aktíve investičného životného poistenia ČSOB Invest Garant. Informácie zverejnené v tomto dokumente netvoria ponuku
na uzatvorenie zmluvy na kúpu, predaj fondu KBC Life Invest Fund Security Asian Winners-1, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná
ponuka na investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 32. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT
Názov

KBC Life Invest Fund Security Asian Winners-1

Doba splatnosti
Podkladové aktívum

23.10.2015 / 5 rokov a 5 mesiacov
Kôš 20 akcií

Denominácia

EUR, vývoj výmenného kurzu miestnych devíz indexov koša v pomere
k EUR nie je relevantný

Spoluúčasť (Participácia)

100% na raste podkladového aktíva

Pri splatnosti

Výška nominálnej hodnoty podielu navýšená o zhodnotenie fondu (bez alokačného
poplatku)

Počiatočná hodnota
podkladového aktíva

Pre každú akciu v koši priemerná hodnota kurzu za prvých desiatich dní
ocenenia počínajúc 11. júnom 2010 (vrátane tohto dňa)

Konečná hodnota
podkladového aktíva

Priemer uzatváracích kurzov k poslednému referenčnému dňu v mesiaci za 12
posledných mesiacov pred splatnosťou od októbra 2014 (vrátane) až do septembra
2015 (vrátane)

Investičná politika

Zhodnotenie fondu realizované ku dňu splatnosti závisí od:
a) vývoja cien akcií v sledovanom koši
b) spoluúčasti (participácii) na raste sledovaného podkladového aktíva

Zloženie akciového koša:
Spoločnosť
3M
BRISTOL-MYERS SQUIBB
COLGATE-PALMOLIVE
DEUTSCHE POST
HJ HEINZ
HSBC HOLDINGS
JOHNSON & JOHNSON
MCDONALD´S
MITSUBISHI
MIZUHO FINANCIAL GR

Sektor
investičný majetok
farmacutický a biotechnologický
spotrebný
doprava
potravinársky a tabakový
bankovníctvo
farmacutický a biotechnologický
spotrebný
investičný majetok
bankovníctvo

Spoločnosť
NINTENDO
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
NOVARTIS
NTT DOCOMO
PHILIP MORRIS
ROCHE HOLDING
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
TAKEDA PHARMACEUTICAL
TOTAL
UNILEVER

Sektor
softvér a služby
telekomunikácie
farmacutický a biotechnologický
telekomunikácie
potravinársky a tabakový
farmacutický a biotechnologický
bankovníctvo
farmacutický a biotechnologický
energetický
potravinársky a tabakový

Geografické zloženie
zvyšok Európy;
24,0%

EMU ;
8,0%

Japonsko;
38,0%
USA;
30,0%

Upozornenie:
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Tento dokument slúži len ako
informácia o podkladovom aktíve investičného životného poistenia ČSOB Invest Garant. Informácie zverejnené v tomto dokumente netvoria ponuku
na uzatvorenie zmluvy na kúpu, predaj fondu KBC Life Invest Fund Security Asian Winners-1, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná
ponuka na investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

