









Hvězdné fondy Pioneer

































Investujte do podílových fondů
s nejvyšším hodnocením 




Fondy Pioneer Investments patří mezi nejlepší na světě. Téměř 50 % fondů Pioneer Funds a desítky
dalších zahraničních fondů Pioneer Investments získaly 4 a 5* od agentury Morningstar.

Pioneer Funds – Strategic Income

Aktivní dluhopisová strategie dneška s vyšším výnosovým potenciálem

Pioneer Funds - Top European Players

Akciový fond největších příležitostí mezi evropskými firmami



Pioneer Funds – European Equity Target Income

Akciový fond velkých evropských společností vyplácejících vysokou dividendu

Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund
Akciový fond s tradicí v investování na americkém trhu



Dluhopisový fond s atraktivním výnosovým potenciálem v prostředí nízkých úrokových sazeb





Pioneer Funds – Euro Strategic Bond







Pioneer Funds – Euro Strategic Bond 
→	
Dluhopisový fond s atraktivním výnosovým
potenciálem i v současném prostředí rekordně
nízkých úrokových sazeb
→	
Vysoký rating od renomované agentury:
Morningstar RatingTM ****
→	Portfolio obsahuje všechny typy
dluhopisových trhů, včetně rozvíjejících se
trhů a dluhopisů s vysokým výnosem – díky
různým typům na sobě nezávislých dluhopisů
je dosaženo lepší výkonnosti očištěné o riziko.
→	
Aktivní správa portfolio manažera s více než
dvacetiletou praxí v oboru

→ Jedinečná výkonnost v porovnání s konkurencí
→ Ocenění: hlavní cena Euro Fund Award
v kategorii dluhopisových fondů a cena Lipper
Fund Award za nejlepší výkonnost v kategorii
dluhopisových fondů s vysokým výnosem
→	
Měnové zajištění do české koruny – třída
v CZK chrání investory před posilováním
koruny proti euru; investorům je k dispozici
také třída fondu v EUR.
→	Celková aktiva pod správou fondu cca
22 miliard Kč (údaj za všechny třídy fondu,
data k 30. 4. 2014).

Pro koho
je vhodný:
Investiční horizont:
3 a více let
Riziko:
střední
Zaměření:
Evropa a rozvíjející
se trhy

Pioneer Funds – Strategic Income 
→	Dluhopisový fond s vysokým výnosovým
potenciálem

→ 	Investice do všech sektorů včetně rozvíjejících
se trhů a dluhopisů s vysokým výnosem

→ 	Vysoký rating od renomovaných agentur:
S&P CAPITAL IQ: Gold V4, Morningstar
RatingTM ****

→ 	Vysoký výnosový potenciál, aktivní reakce na
aktuální situaci na trhu.

→ 	Od roku 1999 fond překonává svůj benchmark,
státní dluhopisy i akcie – jeho růst nezastavila
technologická bublina ani dluhová krize. Svůj
největší dosavadní pokles během globální recese
dokázal rychle překonat.
→ 	Výnos do splatnosti je vyšší než výnos státních
dluhopisů a vyšší než míra inflace.
→ 	Více než 1 000 titulů v portfoliu je velmi silnou
obranou proti riziku případného bankrotu
některé z firem.

Hvězdné fondy

Pro koho
je vhodný:

→ 	Měnové zajištění do české koruny – třída
v CZK chrání investory před posilováním
koruny proti dolaru. Investorům je k dispozici
také třída fondu v USD a EUR, včetně měnově
zajištěné třídy v EUR.

Investiční horizont:
3 a více let

→ 	Celková aktiva pod správou fondu cca
81 miliard Kč (údaj za všechny třídy fondu,
data k 30. 4. 2014).

Zaměření:
USA

Riziko
střední

Pioneer Fund – Top European Players 
→	
Akciový fond zaměřený na největší příležitosti
mezi evropskými firmami

→	Nákup akcií kvalitních firem, které se obchodují
za nižší cenu, než je jejich skutečná vnitřní hodnota

Pro koho
je vhodný:

→	
Vysoký rating od renomované agentury:
Morningstar Rating TM ****

→	
Měnové zajištění do české koruny – třída v CZK
chrání investory před posilováním koruny proti
euru; investorům je k dispozici také třída fondu
v EUR a USD.

Investiční horizont:
5 a více let

→	Celková aktiva pod správou fondu cca 36 miliard Kč
(údaj za všechny třídy fondu, data k 30. 4. 2014)

Riziko:
mírné a vyšší

→	Efektivní rozložení portfolia s přiměřeným
počtem akcií - další tituly tak nesnižují výnosový
potenciál fondu
→	Portfolio manažer při výběru titulů uplatňuje
přísná kritéria, přes která „projdou“ jen ty nejlepší
firmy s dobrými hospodářskými výsledky,
silnou pozicí na trhu, jasnou strategií a vyšším
potenciálem růstu

Zaměření:
Evropa

Pioneer Funds – European Equity Target Income
→ D
 ividendový akciový fond zaměřený na velké
evropské společnosti vyplácející vysokou dividendu.
→ 	Cílem je vyplácet dlouhodobě vysokou dividendu.
Portfolio manažer hledá příležitosti, jak zvýšit výnos
investicemi do akcií opčními strategiemi.
→ 	Silná výkonnost díky výběru akcií s vysokými
dividendami. Diverzifikovaný koš evropských akcií
s potenciálem vyššího dividendového a kapitálového růstu.
→ 	Fond vyplácí pololetní dividendy a jejich výši
stanovuje na začátku každého roku (v letech 2012
a 2013 vyplatil víc než stanovil).

 yplacené dividendy:
V
rok 2012 » 7,3 %, rok 2013 » 7,5 %
rok 2014 (plánovaná dividenda pro EUR třídu) » 7,0 %
→ 	Výplata dividendy vždy v lednu a červenci.
→ 	Měnové zajištění do české koruny – třída v CZK
chrání investory před posilováním koruny proti
euru. Investorům je k dispozici také třída fondu
v EUR, která nevyplácí dividendy.
→ 	Celková aktiva pod správou fondu cca 28,6 miliard Kč
(údaj za všechny třídy fondu, data k 30. 4. 2014).

Pro koho
je vhodný:
Investiční horizont:
5 a více let
Riziko:
mírné a vyšší
Zaměření:
Evropa

Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund 
→ Akciový fond investující do amerických titulů.
→ 	 T
 řetí nejstarší fond na světě, založen v USA již
v r. 1928. Jediný fond se zhodnocením 1 000 000 %.
→ 	Vysoký rating od renomovaných agentur: S&P
CAPITAL IQ: Gold, Morningstar RatingTM***.
→ 	Zaměření na podhodnocené akcie s potenciálem
růstu bez zbytečného rizika. Portfolio manažer se
snaží držet benchmarku S&P 500.

→ 	 M
 ěnové zajištění do české koruny – třída v CZK
chrání investory před posilováním koruny proti
dolaru. Investorům je k dispozici také třída fondu
v USD a EUR.
→ 	Celková aktiva pod správou fondu cca 34 miliard Kč
(údaj za všechny třídy fondu, data k 30. 4. 2014).

Pro koho
je vhodný:
Investiční horizont:
5 a více let
Riziko:
vyšší
Zaměření:
USA

Hvězdné fondy

Klientské centrum
800 118 844
www.pioneer.cz
info@pioneer.cz
Pioneer Investments,
budova FILADELFIE
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4

Veškeré informace v tomto dokumentu mají pouze informativní povahu, představují názory společnosti v době, kdy byl materiál vypracován, a mohou být i bez předchozího upozornění kdykoli měněny na
základě tržních a dalších podmínek a neobsahují žádnou záruku, že se země, trhy a sektory budou vyvíjet tak, jak je v dokumentu naznačeno. Názory zde obsažené se mohou lišit od názorů vyjádřených jinými
autory a společnostmi skupiny Pioneer Investments.
Přestože informace a data obsažená v tomto dokumentu byla získána ze zdrojů, které skupina Pioneer Investments pokládá za spolehlivé, autor ani žádná ze společností skupiny Pioneer Investments ani s ní
spřízněná osoba nečiní žádné prohlášení ani záruku týkající se přesnosti a úplnosti tohoto dokumentu a na tento dokument jako takový by nemělo být spoléháno a neměl by sloužit namísto nezávislého úsudku.
Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780
občanského zákoníku, osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či
dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. V případě zájmu o poskytnutí služby investičního poradenství či doporučení nebo pro poradenství v otázkách daňových a právních se obraťte na
profesionálního poradce.
Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů,
zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu
očekávanému, investor dále nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou také vystaveny výkyvům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které
mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv zejména na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Návratnost investovaných prostředků není v žádném případě zaručena. Další informace o rizicích
jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.
Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto
informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.
Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným prospektem, který lze získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844.
Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s právními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty je
možno si vyžádat na výše uvedených telefonních číslech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.
Tento dokument, ani jeho obsah, není určen osobám trvale bydlícím či sídlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“, jak je definován v nařízení S podle zákona
Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument je vlastnictvím společnosti Pioneer Asset Management, a.s., člena bankovní skupiny UniCredit.
Pioneer Investments je obchodní označení společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., jediného akcionáře Společnosti, a skupiny jejích dceřiných společností. Datum uveřejnění: 1. dubna 2014.

www.pioneerinvestments.cz
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TENTO DOKUMENT MÁ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, NEPŘEDSTAVUJE ANI NENAHRAZUJE PROSPEKT NEBO STATUT A NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU, INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ ANI JINOU INVESTIČNÍ SLUŽBU

