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Proč do fondu investovat?
1  Doplněk globálního akciového portfolia

2  Vyšší tempo ekonomického růstu v porovnání se Západem

3  Investice v české koruně zajištěna proti měnovému riziku 

Akciová strategie těžící  
z ekonomického růstu Číny

Fond investuje do akcií společností diverzifikovaných napříč všemi sektory 
ekonomiky tzv. Velké Číny. Emitenti těchto akcií mají své sídlo, jsou kotováni 
nebo obchodováni v Čínské lidové republice, v Hongkongu nebo na 
Tchaj-wanu. Korunová třída fondu je plně zajištěna proti měnovému riziku.

Čínský růst je tažen spotřebitelskou poptávkou. Investoři by také neměli 
podceňovat rychlost, s jakou se Čína stává technologickým lídrem. Zvyšuje  
se dominance čínských firem v oblasti obnovitelných zdrojů energie, 
elektrických vozidel a digitální infrastruktury. Rychlý pokrok lze pozorovat 
i v dalších oblastech, jako jsou polovodiče, robotika a umělá inteligence.

Rostoucí závislost na spotřebitelské poptávce vlastních obyvatel a přísná 
kontrola rizik finančního systému by měla udržovat nízkou volatilitu růstu  
a vytvářet solidní prostředí pro zisky firem. 

Čínský trh vykazuje nízkou korelaci s globálními trhy. Sentiment čínských 
investorů je však nestálý a může způsobovat krátkodobě vyšší kolísavost 
trhů. Ideální strategií jsou proto pravidelné investice, které zajistí efektivní 
eliminaci rizik spojených se špatným načasováním.

Fond se hodí pro dynamičtější investory, kteří jsou ochotni tolerovat vyšší míru 
kolísavosti a sledovat výnosy na delším horizontu. Doporučený investiční 
horizont je 7 let.

S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů 
budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost 
investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu 
výkyvů měnového kurzu. 
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Datum založení 15. 11. 2021

Strategie Akcie firem Číny, Hongkongu a Tchaj-wanu

Srovnávací index MSCI Golden Dragon 10/40

Poplatek za správu 2,0 % p.a.

Stupeň rizika (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

NN (L) Greater 
China Equity
Čínský akciový fond

Výkonnost v kalendářních letech

Zdroj: NN Investment Partners, údaje k 31. 12. 2021

Vzhledem ke krátké historii korunové třídy uvádíme výkonnost dolarové  
třídy fondu.

Tento dokument má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto marketingového 
sdělení, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat. NN Investment Partners 
B.V., Czech Branch ani jiná společnost v její vlastnické struktuře, ani žádný z jejích vedoucích představitelů, manažerů, či zaměstnanců nemůže nést přímo ani nepřímo odpovědnost za toto marketingové sdělení. Použití informací 
obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko. Zmiňované fondy jsou řádně schváleny a registrovány Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku. NN Investment Partners B.V. může rozhodnout  
o ukončení uvádění fondu na trh v souladu s článkem 93a směrnice o SKIPCP a článkem 32a směrnice AIFM. Investoři by si měli zjistit u svého distributora, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou 
pro ně vhodné. Rozhodnutí investovat do fondu by mělo zohlednit všechny charakteristiky, cíle a související rizika fondu, která jsou popsána v prospektu. Podporovaná investice se týká nabytí podílových jednotek nebo akcií fondu,  
a nikoli podkladového aktiva, do kterého fond investuje. Prospekt, sdělení klíčových informací pro investory (KIID), informace o právech investorů a mechanismech kolektivního odškodnění, informace o charakteristikách fondu 
souvisejících s udržitelností (např. klasifikace SFDR) a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondů (obsahující informace o finančních prostředcích, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na www.nnfondy.cz. 
Tato marketingová komunikace není určená osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji 
investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem. Investice na 
čínské pevnině jsou prováděny prostřednictvím systému Stock Connect, který podléhá specifickým rizikům včetně omezení kvót, obchodních omezení, stahování způsobilých akcií, zúčtovacího a vypořádacího rizika a regulačního 
rizika. Více informací k těmto rizikům nalezne investor v prospektu.

SFDR článek 6: 
Neintegruje 
ESG faktory

2021 -8,12 %

2020 30,46 %

2019 29,98 %

2018 -12,87 %

2017 35,18 %

2016 -0,92 %

2015 2,86 %

2014 3,42 %

2013 5,94 %

2012 21,44 %


