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Proč investovat do Fondu zemědělských komodit?







Lze očekávat, že v budoucnu poptávka po zemědělských
komoditách poroste. Hlavní důvody jsou následující:
o počet obyvatel Země stále roste,
o růst koupěschopnosti obyvatelstva - stoupající
nároky na kvalitu a rozmanitost potravin,
o trvající hladomor v Africe,
o růst významu produktů zemědělství v energetice - v
oblasti bioplynu, biopaliv a jiných zdrojů energie z
biomasy.
Nezávislost cen zemědělských komodit na ekonomickém
cyklu - tržní ceny mohou růst, i když je ekonomika v recesi.
Ochrana před negativními dopady neúrody - neúrodou
způsobený nedostatek zemědělských komodit tlačí na růst
jejich tržních cen.
Pozitivní vztah k inflaci - komodity nabízejí ochranu
investorů před vysokou inflací, neboť jsou součástí
spotřebního koše. Při růstu inflace tedy zpravidla roste i
tržní cena komodit.










Ochrana před měnovým rizikem - finanční instrumenty
navázané na zemědělské komodity jsou obchodované
zejména v USD, avšak Fond zajišťuje jejich měnové riziko
vůči české koruně měnovými kontrakty. Investor tak získává
čistou expozici na vývoj cen komodit na světových trzích a
nemusí se obávat měnového rizika.
Klasická finanční aktiva - dluhopisy, akcie - mohou v
extrémním případě (default emitenta) ztratit prakticky celou
svoji hodnotu. V případě zemědělských komodit však takový
scénář stěží nastane.
Investice do Fondu poskytuje jednou investicí přístup k
diverzifikovanému portfoliu zemědělských komodit.
Použité investiční instrumenty (zejména ETF's) jsou
zpravidla velmi likvidní, podporující vysokou likviditu Fondu.
Fond získává participaci na vývoji komodit bez nutnosti
nákupu samotných komodit, náklady na skladování komodit
jsou nulové.
Nízká historická korelace mezi komoditami a tradičními
finančními aktivy (akcie, dluhopisy) - komodity jsou tak
vhodným instrumentem pro diverzifikaci portfolií.

Průměrný anualizovaný výnos za 10 let

Investiční strategie a cíl Fondu
Cílem investiční politiky je dosažení růstu hodnoty
podílového listu, odpovídajícího investiční strategii
zaměřené na komoditní trhy s převahou zemědělských
komodit, na investičním horizontu minimálně 5 let.
Fond investuje minimálně 80% svého majetku do
investičních nástrojů, které představují expozici v
zemědělských komoditách. Fond může umístit
maximálně 20% objemu majetku do dalších komodit.
Pozice v hotovosti a dalších instrumentech peněžního trhu
bude zpravidla nízká - cílem Fondu je být plně
zainvestován na komoditním trhu s rozhodující převahou
zemědělských komodit.
Fond je určen kvalifikovaným investorům, kteří mají
zkušenost s různými nástroji finančního trhu a jsou ochotni
akceptovat možná rizika vyplývající z konstrukce, strategie
a jednotlivých expozic Fondu zaměřeného primárně na
zemědělské komodity. Výkonnost Fondu je poměřována s
indexem zemědělských komodit DBIQ, sníženého o
celkovou nákladovost Fondu. Koláčový graf znázorňuje
rozložení bazických vah jednotlivých komodit v indexu. K
těmto vahám je index rebalancován jednou ročně (v
listopadu), v průběhu roku se potom aktuální váhy mění
podle vývoje tržních cen komodit.
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Depozitář Fondu:
UniCredit Bank Czech Republic, 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. Jakožto fond kvalifikovaných investorů nesmí být
Fond veřejně nabízen ani propagován. Uvedená historická výkonnost jednotlivých zemědělských komodit nepředstavuje žádnou záruku budoucích výnosů.

