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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.
Podíl Číny na globální ekonomice se od roku 1978, kdy začaly ekonomické
reformy a země se začala otevírat, desetkrát zvýšil. Předpokládá se, že čínská
ekonomika bude do roku 2050 stejně velká jako ekonomika USA a eurozóny
dohromady. Ekonomický růst v nadcházejícím desetiletí pravděpodobně nadále
zůstane nad 4 % ročně.

Proč do fondu investovat?
1 Diverzifikace díky nízké korelaci se světovými akciovými trhy.
2 Příznivé čínské makroprostředí s relativně vysokým a stabilním
ekonomickým růstem.
3 Zaměření se na klíčové faktory budoucího růstu: technologické
inovace, digitální infrastruktura, urbanizace a obnovitelná energie.

Základní informace
Typ fondu

Akciový

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.

Měna

CZK

ISIN

LU2374236318

Datum založení

15. 11. 2021 (27. 4. 2001 pro USD třídu fondu)

Strategie

Akcie firem Číny, Hongkongu a Tchaj-wanu

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.

Srovnávací index

MSCI Golden Dragon 10/40

Poplatek za správu

2,0 % p.a.

Čínský trh vykazuje nízkou korelaci s globálními trhy. Čínští retailoví investoři
drží totiž 48 % celkové tržní kapitalizace a vytvářejí 77 % celkového objemu
obchodování. Sentiment čínských investorů je dosti 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. Při dodržení dlouhodobého
investičního horizontu jim bude odměnou vyšší výnos. 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.

Stupeň rizika

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

Výkonnost v kalendářních letech
2020

30,46 %

2019

29,98%

2018

-12,87 %

2017

35,18 %

2016

-0,92 %

Vzhledem ke krátké historii CZK třídy
uvádíme výkonnost USD třídy fondu.

Zdroj: NN Investment Partners, údaje k 31. 12. 2020
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