NN (L) Global High
Dividend
Globálny fond vysokých
dividend

Investície do akcií svetových
firiem s vysokým
dividendovým výnosom
Akciový fond NN (L) Global High Dividend investuje do
spoločností, ktoré dlhodobo ponúkajú nadpriemerne vysoký
dividendový výnos. Stratégiu vysokých dividend využívajú
investori predovšetkým pri dlhodobej akumulácii kapitálu
a v období vysokého kolísania akciových trhov. Práve vysoké
dividendy sa môžu aj v období neistého vývoja cien akcií
postarať o pozitívny vývoj hodnoty fondu.
Manažér fondu vyberá najperspektívnejšie akcie z celého
investičného sveta zahŕňajúce viac ako 60 tisíc titulov. Do
portfólia sú zaradené akcie, ktoré ponúkajú v porovnaní s inými
spoločnosťami na trhu nadpriemerný dividendový výnos, a zároveň
u nich existuje potenciál ďalšieho rastu do budúcnosti. Sektorové
rozloženie portfólia je vyvážené. Najviac bývajú zastúpené
dividendové sektory, ako sú financie, informačné technológie
a zdravotníctvo.
Fond NN (L) Global High Dividend ponúka zaujímavý výnos pri
menšom kolísaní hodnoty. Rovnako ako pre ostatné akciové
fondy je odporúčaný investičný horizont 5 a viac rokov.
Vplyvom pandémie koronavírusu mnohé firmy znížili dividendy,
čo malo na hodnotový investičný štýl negatívny dopad.
Najvýraznejšie sa tento jav prejavil v prípade európskych bánk,
keďže Európska centrálna banka požiadala banky, aby dividendy
nevyplácali.
Prečo by ste mali do budúcna investovať do hodnotovej
dividendovej stratégie?
1. Hodnotové fondy dlhodobo prekonávajú fondy rastové
(fond od založenia prekonáva hodnotu indexu MSCI World).
2. Hodnotové fondy sú dnes oproti rastovým lacné.
3. Hodnotové fondy si vedú lepšie, keď ekonomika vychádza
z recesie. Pandemická recesia preto predstavuje pre fond
príležitosť.

Prečo do fondu investovať?
1 Stratégia je vhodná najmä na dlhodobú
		akumuláciu kapitálu.
2 Stabilný dividendový výnos akcií znižuje kolísanie fondu.
3 NNIP je priekopníkom dividendového investovania
v Európe už od roku 1999.

Základné informácie
Typ fondu

Akciový

Mena

EUR

ISIN

LU0146257711

Dátum založenia

15. 4. 2002

Stratégia

Akcie firiem s vysokým dividendovým výnosom

Porovnávací index

MSCI World

Poplatok za správu

1,5 % p. a.

Stupeň rizika

(Podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyššie riziko)

Výkonnosť v kalendárnych rokoch
2020

-5,29 %

2019

24,09 %

2018

-8,42 %

2017

1,05 %

2016

11,80 %

Zdroj: NN Investment Partners, dáta k 31. 12. 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.

www.nnfondy.sk
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.

