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Investice do akcií světových
firem s vysokým
dividendovým výnosem
Akciový fond NN (L) Global High Dividend investuje do
společností, které dlouhodobě nabízejí nadprůměrně vysoký
dividendový výnos. Strategii vysokých dividend využívají
investoři především při dlouhodobé akumulaci kapitálu a také
v období vysokého kolísání akciových trhů. Právě vysoké
dividendy se mohou i v období nejistého vývoje cen akcií
postarat o pozitivní vývoj hodnoty fondu. Význam vyplácených
dividend se tak pro investory značně zvyšuje.
Portfolio manažer fondu vybírá během investičního procesu
nejperspektivnější akcie z celého investičního světa čítající více
než 60 tisíc titulů. Do portfolia jsou zařazeny ty nejlepší akcie, které
nabízejí ve srovnání s jinými společnostmi na trhu nadprůměrný
dividendový výnos, a zároveň u nich existuje potenciál dalšího růstu
do budoucna. Portfolio fondu tvoří zpravidla 60 až 100 akciových
titulů, přičemž typická váha jednoho titulu v portfoliu je 0,4–2 %.
Jestliže se některá akcie zhodnotí časem tak, že představuje více
než 7,5 % portfolia, je odprodána. Rovněž sektorové rozložení
portfolia je vyvážené. Nejvíce bývají zastoupeny dividendové
sektory, jako jsou finance, informační technologie
a zdravotnictví.
Fond NN (L) Global High Dividend dokáže nabídnout velmi
zajímavý výnos při menším kolísání hodnoty. Přesto je třeba mít
na paměti, že se nejedná o konzervativní investici. Stejně jako pro
ostatní akciové fondy je doporučený investiční horizont 5 a více
let. Korunová třída fondu je měnově zajištěna proti kolísání
hodnoty české koruny.
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.

Proč do fondu investovat?
1 Strategie je vhodná zejména pro dlouhodobou
		akumulaci kapitálu.
2 Stabilní dividendový výnos akcií snižuje kolísání fondu.
3 NNIP je průkopníkem dividendového investování
		 v Evropě již od roku 1999.
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Strategie

Akcie firem s vysokým dividendovým výnosem

Srovnávací index

MSCI World (Net)

Poplatek za správu

2,0 % p.a.

Stupeň rizika

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

Výkonnost v kalendářních letech
2019

25,47 %

2018

-8,65 %

2017

-1,19 %

2016

10,76 %

2015

3,74 %
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Právní upozornění: Tento dokument má pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů, jeho text není právně závazný a nesmí být použit za účelem prodeje investic nebo upisování cenných
papírů v zemích, kde je to zakázáno příslušnými orgány nebo právními předpisy. Investoři by si měli sami získat informace o případných registračních či ohlašovacích povinnostech ve vztahu k zamýšleným investicím
v rámci své jurisdikce. Za ztrátu, která by mohla čtenáři případně vzniknout použitím informací uvedených v tomto dokumentu, nenese NN Investment Partners C.R., a.s. žádnou zodpovědnost. Všechny důležité
informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik a nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz.

