WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond
Kategorie fondu

flexibilní smíšený

Datum vzniku

březen 2014

ISIN

CZ0008474285

Měna

CZK

Typ výnosu

reinvestiční

Minimální výše první investice

10 000 CZK

Min. výše následné investice

500 CZK

Poplatek za obhospodařování

0,7 % p.a.

Výkonnostní odměna

20 % z výkonnosti

Frekvence oceňování

denně

Proč investovat do All Weather růstového fondu?
 Fond využívá flexibilní investiční strategii, zaměřenou na
globální finanční trhy.
 Fond nevyužívá k porovnání své výkonnosti žádný
benchmark, jeho cílem je dosažení kladné výkonnosti a
zhodnocení podílového listu.
 Fond využívá příležitostí na globálních finančních trzích,
není limitován omezením investic na určitý region,
průmyslové odvětví nebo rating emitenta.
 Fond umožňuje podílet se na vývoji tržních cen akcií,
dluhopisů, komodit i jiných investičních nástrojů.
 Fond investuje i do cizoměnových aktiv, měnové riziko
aktivně řídí s cílem maximalizovat výnos v české koruně.

 Portfolio fondu je široce diverzifikováno, riziko jednotlivých
investic se tak snižuje.
 Nízké fixní náklady na správu fondu, platí se až za
výsledek:
•

poplatek za obhospodařování: 0,7 % p.a.

•

odhad celkové nákladovosti: 1,15 % p.a.

 Při nepříznivém vývoji na finančních trzích může fond
využít tzv. „krátkých pozic“ k ochraně svého majetku a
profitovat tak z poklesu cen investičních instrumentů.
 Touto flexibilní strategií fond usiluje o to, být „fondem
do každého počasí“.

Investiční cíl a strategie fondu
Investičním cílem je zhodnocení podílového
listu fondu, odpovídající flexibilní investiční
strategii zaměřené na globální finanční trhy
s investičním horizontem minimálně 5 let.
Investiční strategii fondu lze charakterizovat
jako velmi flexibilní. Fond investuje do
různých druhů finančních aktiv na globálních
trzích, zejména do akcií, dluhopisů, komodit
i finančních derivátů, a to bez omezení
regionem či zaměřením na určité odvětví.

Graf ilustruje vývoj globálních akciových, dluhopisových
komoditních indexů v horizontu posledních 5 let.

Rizikový profil fondu

Nižší riziko, nižší výnos
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Obhospodařovatel fondu:
WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Palladium, náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1
tel.: 222 096 111, e-mail: fondy@wood.cz, www.woodis.cz
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Vyšší riziko, vyšší výnos
5

6

7

Depozitář fondu:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle

UPOZORNĚNÍ: Tento materiál nelze považovat za nabídku nebo doporučení k nákupu či prodeji podílových listů fondu, nejedná se o vyjádření
vhodnosti nebo přiměřenosti tohoto investičního nástroje a nenahrazuje nezávislý úsudek příjemce tohoto materiálu. Před zainvestováním by měl
příjemce nezávisle zvážit (se svým poradcem) specifická rizika, jakož i právní, regulatorní, kreditní, daňové a účetní dopady. Graf historické
výkonnosti tržních indexů nepředstavuje žádnou indikaci budoucích výnosů fondu.

