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V loňském roce ale jen 38 % aktivně spravovaných amerických akciových 
fondů dokázalo překonat srovnatelné indexové fondy. Nejde však jen o loňský 
rok. Portfoliomanažeři aktivně řízených fondů mají s porážením srovnatelných 
pasivních fondů problémy dlouhodobě, za posledních deset let nabídlo vyšší 
kumulativní výnos než pasivní fondy jen 24 % aktivně řízených fondů.
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Standardní podílové fondy a ETF 
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• Otevřené podílové fondy jsou tradiční nástroj kolektivního investování s cílem využití úspor z rozsahu při 
rozložení transakčních nákladů a s cílem dosažení žádoucí diverzifikace. 

• První fond měl vzniknout v Holandsku po krizi v letech 1772-3 pod jménem „Jednota dává sílu“. První 
otevřený fond s možností úpisu a odkupu vznikl v USA pod názvem Massachusetts Investors Trust v 
1924, stále existuje. 

• Dnes v ČR k dispozici přes 240 domácích OPF a cca 1700 zahraničních fondů. 

• Výhody: 
• - široký výběr strategií, rizikových profilů, s i bez měnového zajištění včetně fondů celkového nebo 

absolutního výnosu 
• - dostupných v nízkých objemech od 100 korun
• - daňová optimálnost 
• - nákup i prodej za NAV – klient platí vstupní poplatek ale ne rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou
• - jasná a přehledná poplatková struktura  (vstupní, správcovský, případně výkonnostní a výstupní)
• - ze správcovského poplatku významná část jde na investice do investiční infrastruktury a provoz 
• - díky solidní regulaci tu nebyl žádný veřejně nabízený fond „vytunelován“ 

ETF a podílové fondy 
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• Podle třídy aktiv 
• - akciové 
• - dluhopisové 
• - komoditní 
• - nemovitostní 
• peněžního trhu 
• - smíšené 

Podílové fondy – jak se dělí 
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• Podle investičního 
stylu 

• - benchmarkové
• - fondy celkového výnosu 
• - fondy absolutního 

výnosu
• - fondy s řízeným rizikem 

(isovolatilitní)  

• Podle míry regulace 
• - registrované pro veřejnou 

nabídku 
• - Alternativní fondy, v ČR 

často fondy kvalifikovaných 
investorů s omezenou 
regulací 

• Podle způsobu zprávy 
• - aktivní 
• - pasivní 

• Plná replikace 
• Optimalizovaná replikace 
• Syntetická replikace 

• - systematicky spravované 

• Podle domicilu 
• - domácí (ISIN CZ..) 
• - zahraniční (LU, MT, IRL,   ) 

• Podle způsobu investování 
• - fondy fondů (nebo ETF)
• - přímo investující fondy 

• - Long only
• - Long short

• Podle dostupnosti 
• - otevřené  
• - uzavřené (na dobu určitou) 

• Další kritéria:  sociálně odpovědné fondy ….  



• Variace podílových fondů obchodovaná na burze. První ETF vzniklo v roce 1989 
• U ETF odpadá element aktivní správy, většinou kopírují index 
• Kvalita správce ETF se měří nízkou směrodatnou odchylkou od benchmarku 
• K replikaci se využívá buď plná replikace (drží podkladové pozice), optimalizovaná  (dostatečná část aktiv investičního 

světa) nebo syntetická (před deriváty). 
• V posledních letech jde významná část nových objemů právě do ETF, zejména ze strany profesionálních investorů 

• Výhody a nevýhody: 
• - rostoucí výběr strategií, převážně benchmarkových
• - vznikají ETF s tzv. Smart Beta strategiemi, které replikují jiný, než klasický, kapitalizačně vázaný index, takové lze 

najít i ve fondech  
• - nízké poplatky za správu, ale je nutné počítat s poplatky za každý obchod a za úschovu cenných papírů 
• - poplatky za nákup či prodej jsou stanovené jako procento z obejmu s pevným minimem – není efektivní pro malé 

objemy, popřípadě pro pravidelné investice  
• - je třeba nakupovat v objemech stanovených burzou 
• - pro CZK Investory obvykle chybí měnové zajištění do CZK 
• - Rizika koncentrace pozic prostřednictvím ETF – koordinované pohyby risk-based strategií mohou iniciovat výprodej 

na trzích, viz 02/20108. A alokace kapitálu pomocí ETF je neefektivní, nevybírá investice s vyšší ROI a alokuje plošně, 
obvykle podle klíče tržní kapitalizace. Kapitálové trhy tak ztrácí část své funkce. 

ETF 
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Srovnání podílových fondů a ETF 

1022.02.2019

Parametr Fond (běžná verze pro 
drobné investory) 

ETF 

Vstupní poplatek Ano, až 5% Ne 

Minimální objem Od 100 korun, podle 
obchodníka 

Podle obchodníka 

Odměna obchodníkovi za 
nákup, prodej 

Ne (viz vstupní poplatek) Ano při koupi, ano při prodeji; 
procento s floorem

Správcovský poplatek Ano, typicky 1-2,5% Typicky 0,2 – 1%

Výstupní poplatek Obvykle ne Ano – standardní burzovní 
obchod 

Výkonnostní poplatek Spíše u FKI a Alternativních f. Žřídka

Pořizovací cena Za NAV Spread (rozpětí nákup/ prodej)

Obchodování 1 cena denně Kontinuální obchodování 

Poplatky za uložení Ne (hrazeno z OCR) Ano 

Aktivní správa Obvykle ano Obvykle ne 

Směrodatná odchylka od 
benchmarku 

Různá, často vysoká (v 
závislosti na investičním stylu a 
třídě aktiv) 

Minimální 



• 1) Diverzifikace – už od 100 korun je možné investovat do široké škály nástrojů obchodovaných na 
celém světě 

• 2) Široká škála dostupných investičních strategií  - globální, regionální, sektorové, tematické, v cizí 
měně nebo v CZK, koncentrované nebo diverzifikované, různé investiční styly. Na PSE se reálně 
obchoduje do 20 titulů, na celém světě okolo 60 tisíc.   

• 3) Profesionální péče – platíte si portfolio manažera za to, že sleduje tituly v portfoliu i další potenciální 
investice  a rozhoduje se, do kterých akcií kdy vstoupit  a které prodat. 

• 4) Dostupná řada dokumentů, zejména prospekt a KIID, které definují, co PM smí a co nikoliv, stejně 
jako investiční cíl fondu. 

• 5) Vysoká úroveň ochrany ze strany regulatorních orgánů, standardizace napříč EU. Dodatečná 
ochrana v depozitáři. V posledních 20 letech nedošlo k „vytunelování“ žádného veřejně nabízeného 
fondu   

Investovat do akcií prostřednictvím podílových fondů? 
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Analýza dopadů – sociálně odpovědný aspekt investování  

1222.02.2019

Trend posledních let – aktivističtí investoři preferují výhradně nekontroverzní investice se silným aspektem SRI 
Níže: část nefinančního reportu Parvest Aqua, která je dostupná na stránkách BNPP AM. 



Investiční nápady z dílny BNPP AM 
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• Tematický akciový fond se silným sociálně odpovědným kontextem – investuje do akcií 
společností, které dnes předchází budoucímu nedostatku vody 

• Hlavní důvody proč investovat do akcií v oblasti vodního hospodářství: rostoucí poptávka 
po vodě (růst populace + růst životního cyklu), zastarávající či chybějící infrastruktura; 
regulace, klimatická změna 

• Vodní hospodářství reprezentuje růstový sektor s přitažlivými investičními příležitostmi a s 
rozumným oceněním

• Strategii má úspěšnou 10-letou historii, v ČR ve formě lucemburského fondu Parvest 
Aqua. Klasická třída fondu Parvest Aqua má rating 4 hvězd Morningstar. Celkem ve ´2 
fondech spravujeme okolo 3,4 miliardy EUR. 

• Od února 2017 aktivována třída Parvest Aqua – Classic RH CZK s měnovým 
zajištěním základní měny fondu (EUR) vůči CZK 

• Diverzifikace do cca 40-50 titulů z celého světa 

1) Parvest Aqua – ve zkratce 
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Source: Bloomberg. Data as at 31 December 2018. 1Geographic allocation by country of listing, MSCI classification if available. Data may not add up to 100% due to rounding. 
2Stability of demand during economic upturns and downturns.

Tržní kap. (WTD AVG: $10BN VS MSCI WORLD: $139BN) Vodní hodnotový řetězec

Globální portfolio1 Expozice vůči defenzivním i cyklickým titulům

2

2

Parvest Aqua - Dobře diverzifikované portfolio

49%

48%

3%

49%

43%

8%

Cyclical

Defensive

Commodity

Cash
Aqua MSCI World

49%

33%

9%

5%

2%

3%

65%

22%

4%

9%

North America

Europe

Asia ex-Japan

Japan

RoW

Cash

Aqua MSCI World

28%

57%

12%

3%

90%

10%

>$10bn

$2bn - $10bn

<$2bn

Cash

Aqua MSCI World

Water 
Infrastructure 

42%

Water Utilities 21%

Water Treatment 
and Efficiency 

34%

Cash 3%



Parvest Aqua - 10 největších pozic
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• Globální tematický akciový fond

• Strategie se zaměřuje na společnosti, které se podílí na zlomových technologiích napříč 
mnoha sektory světové ekonomiky 

• Základním kritériem je aspoň 50% podíl nových technologiích na tržbách, cash-flow nebo 
zisků z inovativních technologií 

• Témata: Cloud computing, umělá inteligence / analýza dat, nová energetika, 
automatizace / robotizace, internet věcí 

• Koncentrované portfolio - 30 – 50 titulů z celého světa  

• Historie fondu přesahuje 20 let (3.6.1997), nicméně strategie byla posunuta od tradičního 
sektorového pojetí k tématu inovativních technologií koncem roku 2017. 

• Klasická třída fondu Parvest Disruptive Technology má rating 4 hvězd Morningstar. 
• Aktuální velikost: 463 milionů EUR

2) Parvest Disruptive Technology – ve zkratce  
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Parvest Disruptive Technology  - generování nápadů

22.02.2019 18

MSCI World + relevantní EM* a Small Cap  akcie
> 2,000 titulů

Tematická analýza- akcie musí splňovat alespoň 
jedno z těchto kritérií

- > 50% výnosů, cash flow nebo zisku z  inovativních 
technologií

- Poskytování základních produktů nebo služeb
- Výhody z využití inovativní technologie

≈500 titulů

Monitorovaný 
seznam

≈150 titulů

Portfolio 
30 až 50 titulů

Finanční screening
a ESG kritéria

Fundamentální 
analýza titulů a 

odvětví

* EM = rozvíjející se trhy



C l o u d  
C o m p u t i n g A u t o m a t i o n  

/  R o b o t i c s

A r t i f i c i a l  
I n t e l l i g e n c e /  
D a t a  
A n a l y t i c s

I n t e r n e t  o f  
T h i n g s
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Portfolio

F o u n d a t i o n a l  
&  S u b  t h e m e s

Akamai
Alibaba
Google
Amazon
Apple
Facebook
Microsoft
New Relic
Red Hat
SAP
ServiceNow
Tencent

Alibaba
Google
Amazon
Apple
Aptiv PLC
Facebook
First Solar
Hexagon AB
Intercontinental Exchange
New Relic
SAP
ServiceNow
Tencent
Vertex
Visa

Amazon
Aptiv PLC
DexCom
Fanuc
First Solar
Hexagon AB
Honeywell Int’l
Insulet
Keyence
Nordea Bank
OMRON
Rockwell
SAP
Sensata

Google
Amazon
Apple
DexCom
Honeywell Int’l
Insulet
Microsoft
SAP

Advanced Micro Devices 
Akamai
Aptiv PLC
ASML Holding
Broadcom
Ciena
CyberArk Software 
Entegris
First Solar
Hexcel
Keyence
Lam Research
ON Semiconductor
Palo Alto Networks
Proofpoint

22.02.2019
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Portfolio – Charakteristika – 31/12/2018
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• Systematicky spravovaný akciový fond, kterým vybírá akcie na základě jediného 
rizikového faktoru, volatility  

• Využívá tzv. fenoménu volatilitní anomálie: nízkovolatilní akcie nadvýkonné proti rizikovým
akciím. Tato anomálie byla ověřena v různých časových obdobích a na mnoha národních
akciových trzích. Byla popsána prof. Robertem Haugenem počátkem 70. let 

• Prostřednictvím investování do akcií s nízkou betou se fond snaží dosáhnout vyšších
výnosů při nižším riziku, než dosahují kapitalizačně vážené akciové indexy

• Fond obvykle dosahuje asymetrických výnosů :
• Je nadvýkonný na klesajících trzích, a jen mírně podvýkonný na rostoucích trzích
• Fond je zejména vhodný pro investory, kteří chtějí investovat na akciových trzích, ale

omezit rizika s tím spojená
• Fond nepoužívá deriváty, prodeje nakrátko ani pákový efekt
• Měnové třídy v CZK, EUR a USD (bez měnového zajištění)

3) Parvest Equity World Low Volatility 
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Vyšší poptávka po rizikových akciích tlačí ceny vzhůru a tím vyčerpává budoucí růstový potenciál

Proč? Anomálii způsobují behaviorální faktory

Investoři mohou být přitahováni tím, co 
znají
Vysoce viditelné akcie jsou 
volatilní a překoupené

Investoři mohou být iracionálně 
přitahováni k sázkám s nízkou 

pravděpodobností

Vysoce volatilní akcie mohou přinést 
vyšší zisk, i když s nízkou 

pravděpodobností, jako v loterii

Investoři mohou být 
selektivní v tom, co si 
pamatují
Investoři si obvykle pamatují a zapomínají na 
četné současné neúspěchy, o kterých se tak 
často nemluví, 

Tendence využívat páku 
nebo využívat indexy

Pro portfolio manažera nebo podílový fond, který 
musí respektovat investiční omezení vztažená k 
tržní kapitalizaci nízkovolatilní akcie jsou častým 

zdrojem zaostání. 

Over confidence
bias

Estimation
bias

Representativeness 
bias

Portfolio 
constraints
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Portfolio investované pouze v nízkovolatilitních akciích

Investiční proces

* In 2012, we incorporated Environmental, Social and Governance (ESG) standards into our investment criteria that have resulted in the divestment of certain corporate issuers. These 
standards are based on the ten principles of the UN Global Compact: a globally recognized framework based on the international conventions in the areas of human rights, labour
standards, environmental stewardship and anti-corruption. These internal guidelines are mentioned for your information only and are subject to change..
Source: BNP Paribas Asset Management. For illustrative purpose only
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Porovnání s MSCI World Index a MSCI World Minimum Volatility Index

Parvest Equity World Low Volatility
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Parvest Equity World Low Volatility - výkonnost 
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Jan Maňák
Senior Relationship Manager pro ČR, SR a Polsko

tel.: +420 602 297 002 
mail: jan.manak@bnpparibas.com 

www.bnpparibas-am.com (anglicky) 
www.bnpparibas-am.cz (anglicky) 
www.bnpparibas-am.sk (anglicky) 

www.investors-corner.bnpparibas-am.com (anglicky)
Sociální média: 

Kontakty
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Vyloučení odpovědnosti
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, „společnost pro správu investic“, je zjednodušená akciová společnost se sídlem na adrese 1 boulevard
Haussmann 75009 Paris, Francie, RCS Paris 319 378 832, registrovaná u "Autorité des marchés financiers" pod číslem GP 96002.
Tento materiál byl zpracován a je vydáván společností pro správu investic.
Tento materiál byl vyhotoven pouze pro informační účely a nepředstavuje:
1. nabídku k nákupu ani poptávku k prodeji, ani nebude základem pro jakoukoli smlouvu ani na něj nebude odvoláváno v souvislosti s jakoukoli
smlouvou nebo závazkem;
2. investiční poradenství.
Tento materiál odkazuje na některé finanční nástroje povolené a regulované v příslušné jurisdikci.
Nebyla učiněna žádná opatření, která by umožnila veřejnou nabídku finančního nástroje (nástrojů) v jakékoli jiné jurisdikci, s výjimkou případů, které
jsou uvedeny v posledním prospektu a v KIID (Dokument s klíčovými informacemi pro investory) příslušného finančního nástroje (nástrojů), kde by
taková opatření byla vyžadována, zejména ve Spojených státech, vůči americkým osobám (takovýto termín je definován v Nařízení S zákona
Spojených států o cenných papírech z roku 1933). Před upisováním v zemi, v níž jsou tyto finanční nástroje registrovány, by si investoři měli ověřit
veškerá právní omezení nebo zákazy, které mohou existovat v souvislosti s upisováním, nákupem, vlastnictvím nebo prodejem finančního nástroje
(nástrojů).
Investoři, kteří uvažují o upisování finančního nástroje (nástrojů), by si měli pečlivě přečíst nejnovější prospekt a Dokument s klíčovými informacemi pro
investory (KIID) a nahlédnout do nejnovějších finančních zpráv finančního nástroje (nástrojů). Tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách.
Názory obsažené v tomto materiálu tvoří posouzení společnosti pro správu investic v daném okamžiku a mohou být předmětem změn bez předchozího
upozornění. Společnost pro správu investic není povinna aktualizovat nebo měnit informace nebo názory obsažené v tomto materiálu. Investoři by se
měli před investováním do finančních nástrojů poradit se svými právními a daňovými poradci ohledně právních, účetních a daňových otázek a také
ohledně jejich domicilu, aby získali nezávislé posouzení vhodnosti a důsledků investice do těchto finančních nástrojů. Vezměte, prosím, na vědomí, že
různé typy investic, pokud jsou obsaženy v tomto materiálu, zahrnují různé stupně rizika a nemůže existovat žádná záruka, že nějaká konkrétní
investice může být buď vhodná, příhodná, nebo zisková pro investiční portfolio investora.
Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům nemůže existovat žádná záruka, že finanční nástroj nebo finanční nástroje dosáhnou svých investičních
cílů. Výnosy mohou být ovlivněny mimo jiné investičními strategiemi nebo cíli finančního nástroje a významnými tržními a ekonomickými podmínkami,
včetně úrokových sazeb, okolností na trhu a obecných tržních podmínek. Různé strategie uplatňované na finanční nástroje mohou mít významný vliv na
výsledky prezentované v tomto materiálu. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti a hodnota investic do finančních
nástrojů může klesat i stoupat. Investoři nemusí dostat zpět částku, kterou původně investovali.
Údaje o výkonnosti, které se případně objevují v tomto materiálu, nezohledňují provize, náklady vzniklé při emitování a zpětném odkoupení a daně.
Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou k dispozici na www.bnpparibas-am.com
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Jak nalézt kvalitní 
růstovou akcii

Ján Hájek, CFA
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Jak nalézt kvalitní růstovou akcii

22. února 2019

Nejdříve trochu teorie...
 % výnos = Δ% EPS + Δ% P/E + % dividendový výnos

• dva příklady – „lepší“ (1) a „horší“ (2) investice

(1)=12,8% EPS P/E kurz DIV DIVyield
rok 0 10,0 10,0 100 2,50 2,5%
rok 5 13,5 12,0 162 2,84 2,8%
CAGR% 6,2% 3,7% 10,1% 2,7%

(2)=1,9% EPS P/E kurz DIV DIVyield
rok 0 10,0 16,0 160 2,50 1,6%
rok 5 13,5 12,0 162 2,84 1,8%
CAGR% 6,2% -5,6% 0,2% 1,7%

celý výnos, který přinesl růst ziskovosti byl 
eliminován poklesem ocenění P/E

historický průměrný růst 
ziskovosti indexu S&P500



Zdravý dlouhodobý fundamentální růst

 % Výnos = Δ% EPS + Δ% P/E + % dividendový výnos

 Δ% EPS = Δ% Sales + Δ% NIM - Δ % počet akcií

 Δ% Sales = Δ% transakcí + Δ% inflace

Jak nalézt kvalitní růstovou akcii

22. února 201930
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Top Stocks - prezentace VIP klienty ČSpro 

22. února 2019

Investiční strategie fondu Top Stocks

 “focus investing” - koncentrované akciové portfolio, 
obsahující přibližně 25 specifických investičních nápadů 

 aktivní výběr investic - „stock picking“

 manažer se nesnaží “časovat trh“ pomocí alokace aktiv 
(akcie vs. peníze)

 plné zajištění měnových rizik

 vyšší míra informování o jednotlivých investicích            
www.investicnicentrum.cz/topstocks
Twitter: @EAM_Top_Stocks

http://www.investicnicentrum.cz/topstocks


Aktuální investice a sektorová struktura

Zdroj: EAM

22. února 2019
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Investment idea Sector (GICS L4) Investment idea Sector (GICS L4)
Agios Pharmaceuticals Biotechnology "Lieutenant Dan Portfolio"
Allergan Pharmaceuticals Aduro Biotech Biotechnology
BioMarin Pharmaceuticals Biotechnology Aratana Therapeutics Pharmaceuticals
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Epizyme Biotechnology
Celgene Biotechnology Five Prime Therapeutics Biotechnology
Coach Apparel, Accessories & Luxury Innate Pharma SA Biotechnology
Compass Group Restaurants Jounce Therapeutics Biotechnology
Dufry Specialty Stores Spark Therapeutics Biotechnology
Facebook Internet Software & Services Ultragenyx Pharmaceuticals Biotechnology
L Brands Apparel Retail Voyager Therapeutics Biotechnology
LKQ Distributors Xencor Biotechnology
Microsoft Systems Software
ON Semiconductors Semiconductors
Pandora A/S Apparel, Accessories & Luxury
Qualcomm Semiconductors
Sabre Data Processing
Sarepta Therapeutics Biotechnology
Silicon Motion Semiconductors
Starbucks Restaurants
TE Connectivity Electronic Manufacturing Services
Texas Roadhouse Restaurants
Tiffany Specialty Stores
TUI Group Hotels, Resorts & Cruise Lines
Vertex Pharmaceuticals Biotechnology



Něco na závěr 
Aswath Damodaran:
- Numbers without narrative = Modeling
- Narrative without numbers = Storytelling
- Numbers + Narrative = Investing

Bernard Baruch:
“ The main reason why money is lost in stock speculation is
not because Wall Street is dishonest, but because so many
people persist in thinking that you can make money without
working for it and that the stock exchange is the place where
this miracle can be performed”
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Doporučené knihy:
Benjamin Graham: Inteligentní investor
Daniel Gladiš: Akciové investice
Mikuláš Splítek: Stát se investorem (vyjde letos)

Philip Fisher: Common Stocks and Uncommon Profits
Peter Lynch: One Up On Wall Street
Robert Hagstrom: The Warren Buffett Way
John Neff: John Neff on Investing
Frederick Vanhaverbeck: Excess Returns

Aswath Damodaran
- @AswathDamodaran, www.damodaran.com
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Mylogo is member of Erste Group (this is optional: please cancel completely from the Master, if not needed or just cancel this info)

Dodatečné slidy k diskusi
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Současné ocenění v sobě diskontuje výrazně pomalejší růst 
ziskovosti než tomu bylo v průměru v minulosti

Zdroj: Thomson One, výpočty EAM
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Růst ziskovosti společností ve fondu 
překonává růst ziskovosti trhu…

Zdroj: Thomson One, výpočty EAM

Růst ziskovosti společností 9,6% p.a.
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A také se obchoduje s výrazným oceňovacím 
diskontem vůči trhu…

Zdroj: Thomson One, výpočty EAM
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Srovnání s pasivní indexovou strategii

Zdroj: Bloomberg, výpočty EAM k 31.1.2019 – upraveno o náklady měnového 
zajištění, náklady na správu fondu jsou obsaženy ve výpočtu zhodnocení fondu

 pasivní správa má za cíl s 
co nejnižšími náklady 
replikovat vývoj akciového 
indexu
 hlavním cílem aktivní 
správy je překonat výnos 
akciového indexu za období 
plného tržního cyklu
 Top Stocks nabízí aktivní 
správu realizovanou 
prostřednictvím 
koncentrovaného portfolia 
amerických a evropských 
akcií bez měnového rizika

Zhodnocení fondu p.a. 7,77%

Zhodnocení benchmarku p.a. 6,51%

Přidaná hodnota p.a. 1,26%
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Efekt dlouhodobého investování

Zdroj: Bloomberg, výpočty EAM

S delším investičním horizontem roste 
pravděpodobnost dosažení kladné 

absolutní i relativní výkonnosti
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Právní upozornění
Tento materiál slouží výhradně pro interní využití v rámci Erste AM nebo skupiny Erste Bank. 

Tento materiál slouží pouze pro poskytnutí doplňujících informací o podílových fondech obhospodařovaných Erste 
AM

Základní informací o podílových fondech obhospodařovaných Erste AM jsou úplný statut a zjednodušený statut. 
Statuty fondů jsou v souladu s právními předpisy České republiky schvalovány regulátorem – Českou národní 
bankou a jejich aktuální verze jsou k dispozici v sídle Erste AM nebo na internetových stránkách www.erste-am.cz.

Analýzy a závěry v tomto materiálu publikované jsou obecného charakteru a neberou v úvahu osobní potřeby 
jednotlivých investorů co se týče příjmů, finanční situace či sklonu k riziku. V žádném případě se nejedná o 
investiční doporučení. 

Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy 
nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny 
směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném 
případě zaručena. 

Erste AM podléhá dohledu České národní banky. Erste AM nemá větší než 5% podíl na žádném emitentovi 
investičních nástrojů, které jsou v portfoliích jí obhospodařovaných podílových fondů ani na žádné jiné právnické 
osobě.

Jak nalézt kvalitní růstovou akcii

http://www.erste-am.cz/
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