
 ¡ z pohľadu dlhodobých cieľov – na základe podrobných analýz a takmer 70-ročných skúseností starostlivo vyberáme dlhodobo perspektívne aktíva v súlade  
s investičnou stratégiou KBC Asset Managementu

 ¡ z pohľadu ochrany – ešte väčšiu pozornosť venujeme ochrane pred poklesmi na finančných trhoch tak, aby sme minimalizovali prípadné straty

 ¡ z pohľadu príležitostí – pravidelne nakupujeme tie typy aktív, ktorým sa v sledovanom období viac darí, aby sme zlepšili výkonnosť fondu

... s cieľom skombinovať rôzne typy investícií tak, aby sa investor cítil v pohode  
    bez ohľadu na aktuálnu situáciu na finančných trhoch

... pričom pri výbere konkrétnych investícií nepoznáme hranice:  
 ¡ vyberáme z celého sveta
 ¡ investujeme do rôznych odvetví a tém

Názov fondu Produktové skóre Akciová zložka

IN.focus KBC ExpertEase Defensive Balanced 3 max. 45 %

IN.focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced 4 max. 70 %

EXPERTEASE – POHĽAD NA VAŠU INVESTÍCIU CEZ TROJITÚ OPTIKU

EXPERTEASE – UNIKÁTNE RIEŠENIE V EURÓPE OD KBC ASSET MANAGEMENTU

Len na interné účely

INOVÁCIA V TECHNOLÓGIÁCH INOVÁCIA V INVESTÍCIÁCH

DLHODOBÉ CIELE

OCHRANA

PRÍLEŽITOSTI

– prichádzame s riešením, ktoré sa na vašu investíciu pozerá trojitou optikou



TRI PRÍSTUPY PRI SPRÁVE FONDOV                
Len na interné účely

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, 
príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s., u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk. Údaje o minulej výkonnosti 
nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Daňový režim závisí od individuálnej 
situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom, stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených 
štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Názov fondu Produktové skóre Akciová zložka

ČSOB Vyvážený 3 20 – 50 %

ČSOB Rastový 4 40 – 80 %

Názov fondu Produktové skóre Akciová zložka

Archipel Portfolio Pro 95 3 max. 65 %

Archipel Portfolio Pro 90 4 max. 85 %

Názov fondu Produktové skóre Akciová zložka

Flexible Plan 3 max. 85 %

VÝZNAM KOMBINÁCIE TÝCHTO PRÍSTUPOV K VAŠEJ INVESTÍCII: KAŽDÝ MÁ SVOJ ČAS A VÝZNAM

Umiestnenie podľa dosiahnutej výkonnosti v príslušnom kalendárnom roku

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

LOKÁLNE ZMIEŠANÉ FONDY ARCHIPELY FLEXIBLE
DLHODOBÉ CIELE OCHRANA PRÍLEŽITOSTI

 ¡ aktívna správa v súlade s investičnou stratégiou ČSOB/KBC
 ¡ opiera sa o názory a analýzy našich odborníkov (ekonómov  

a analytikov) týkajúce sa finančných a ekonomických trendov 
a výhľadu do budúcnosti

 ¡ optimálne rozloženie medzi rôzne triedy aktív (napr. akcie, 
dlhopisy, hotovosť) pre každý investičný profil osobitne

 ¡ najväčší prínos má vtedy, keď na finančných trhoch 
nedochádza k extrémnym poklesom

 ¡ aktívna správa v súlade s príslušným investičným profilom  
a aktuálnou investičnou stratégiou KBC

 ¡ ak trhy padajú alebo na nich vládne nervozita, volatilnejšie 
aktíva sú vtedy nahrádzané stabilnejšími aktívami, ktorých 
hodnota podlieha menším výkyvom

 ¡ najväčší prínos má počas turbulencií na finančných trhoch, 
keď sa stará o ochranu pred väčšími poklesmi

 ¡ aktívna správa a vyhľadávanie trendov porovnávaním 
výkonnosti akcií a dlhopisov v nedávnej minulosti 

 ¡ zvyšuje tak potenciál výnosu navyšovaním zastúpenia aktív 
s lepšou výkonnosťou a obmedzuje riziko straty znižovaním 
zastúpenia aktív s horšou výkonnosťou

 ¡ najväčší prínos má pri jasných trendoch – čím väčší  
a trvalejší je rozdiel medzi výkonnosťou dlhopisov a akcií, tým 
lepšie výsledky dosahuje

Fondy, ktoré sú príkladom pre tento prístup: Fondy, ktoré sú príkladom pre tento prístup: Fondy, ktoré sú príkladom pre tento prístup:

1

2

3

Prístup zameraný na ochranu investície v prípade potreby

Prístup zameraný na dosiahnutie extra výnosu, ak to finančné 
trhy umožňujú

Prístup zameraný na dosiahnutie dlhodobých cieľov


