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Atraktívne investičné príležitosti
v regióne strednej Európy
Dividendový výnos akcií v tomto regióne patrí medzi najvyššie na
svete a významne prispieva k atraktívnej výkonnosti fondu. Fond NN
(L) International Central European Equity investuje do akcií firiem,
ktoré pôsobia na všetkých trhoch regiónu strednej a východnej
Európy bez ohľadu na to, kde sú kótované ich akcie. Štruktúra
portfólia fondu reflektuje potenciál ekonomického rastu jednotlivých
trhov v regióne. Volatilnejšie trhy akými sú Turecko alebo Rusko
nenájdete v portfóliu vôbec.
Fond sa pýši dlhou históriou, založený bol už v roku 1997. Ide tak o jeden
z najväčších a najstarších akciových fondov zameraných na región strednej
a východnej Európy. Priemerný ročný výnos od založenia triedy EUR je
6,04 % (k 31. 12. 2020).
Trhy strednej Európy, ako je Česká republika, Poľsko, Maďarsko
a Rumunsko, ponúkajú potenciál ekonomického rastu. Rekordne nízka
nezamestnanosť vyvolala tlak na rast miezd, firmy tak začali využívať
lacnejšiu pracovnú silu zo zahraničia. Vplyvom koronakrízy došlo preto
v minulom roku zatiaľ iba k miernemu nárastu nezamestnanosti v regióne.
Očakávame, že rast nezamestnanosti nebude taký, aby to spôsobilo
výraznejšiu recesiu.
Rast na týchto trhoch môže podľa nášho názoru pokračovať, keďže:
• rast HDP je stimulovaný domácim dopytom,
• rastú maloobchodné tržby,
• ekonomický rast regiónu je v porovnaní s eurozónou vyšší,
• z EÚ prúdia do regiónu miliardy eur v investíciách a dotáciách.

Prečo do fondu investovať?
1 Atraktívne ocenenie a vysoký dividendový výnos
stredoeurópskych akcií.
2 Participácia na vyššom ekonomickom raste v porovnaní
so západnou Európou.
3 Dlhá história fondu už od roku 1997.

Základné informácie
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EUR
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LU0176676459

Dátum založenia

18. 7. 2001

Stratégia

Akcie strednej a východnej Európy (CEE)

Porovnávací index

45 % Varšava (WIG30), 35 % Praha (PX),
10 % Budapešť (BUX), 10 % Bukurešť (BET)

Poplatok za správu

2,0 % p.a.

Stupeň rizika

Výkonnosť v kalendárnych rokoch
2020

S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov
budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť
investovanej sumy. Upozorňujeme tiež na možné kolísanie výnosov v dôsledku
výkyvov menového kurzu.

(podľa KIID: 1 – najnižšie riziko, 7 – najvyššie riziko)
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Právne oznámenie: Tento dokument má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov, text nie je právne záväzný a nesmie byť použitý na účely predaja investícií alebo nadobudnutia
cenných papierov v krajinách, kde je to zakázané relevantnými orgánmi alebo legislatívou. Investori by si mali sami získať informácie o prípadných registračných alebo ohlasovacích povinnostiach vo vzťahu k plánovaným
investíciám v rámci svojej jurisdikcie. Investori by si mali zistiť u svojho distribútora, či fondy uvedené v tomto dokumente patria do kategórie fondov, ktoré sú pre nich vhodné. Za stratu, ktorá by čitateľovi prípadne mohla
vzniknúť použitím informácií uvedených v tomto dokumente, nenesie NN Investment Partners B.V., Czech Branch žiadnu zodpovednosť. Všetky dôležité informácie a dokumenty týkajúce sa uvedených fondov, vrátane
súvisiacich rizík a nákladov, sú k dispozícii na www.nnfondy.sk.

