J&T FLEXIBILNÍ DLUHOPISOVÝ FOND

J&T Flexibilní dluhopisový fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků.
Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům
výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy.

PROČ J&T FLEXIBILNÍ DLUHOPISOVÝ FOND?
Fond získal prestižní ocenění v soutěži
finančních produktů Zlatá koruna.

Strategie fondu

J&T Flexibilní dluhopisový fond nabízí ideální kombinaci
následujících typů investic:

Fond investuje do instrumentů dluhopisového a peněžního
trhu. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší
potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto
investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností,
korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších
úrokových výnosů.

Dluhopisy a jiné investice s fixním výnosem jsou nástroje, kde
přesně na počátku víte, jaký bude Váš výnos na konci. Jsou
stabilizátorem Vašeho portfolia. Vyhledáváme atraktivní
regiony nabízející vyšší výnosy a zajímavé příležitosti plynoucí
ze změn úrokových sazeb.

Fond aktivně přesouvá prostředky mezi dluhopisovými
a peněžními trhy, a to s ohledem na aktuální vývoj finančních
trhů a na očekávané změny úrokových sazeb. Peněžní trhy
jsou totiž alternativou k dluhopisům v případě nepříznivého
vývoje jejich cen.

Instrumenty peněžního trhu
Nejkonzervativnější typ aktiv. Jejich výnos je pozitivně
ovlivňován růstem úrokových sazeb. Zajišťují okamžitou
likviditu peněžních prostředků.

Kolísání hodnoty fondu (volatilita) je díky použité strategii nižší
než u běžných dluhopisových fondů.

Dluhopisová složka zajišťuje vyšší reálný výnos než bankovní
vklady a peněžní část pak zabezpečuje potřebu likvidity.

Na základě výjimky povolené Českou národní bankou
může J&T Flexibilní dluhopisový fond investovat až 100 %
hodnoty svého majetku do investičních cenných papírů
a nástrojů peněžního trhu, které vydala nebo za které
převzala záruku Česká republika, Německo nebo Francie.
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VÝHODY FONDU
Každoroční kladný výnos
Cílem fondu je dosáhnout kladného výsledku každý rok.
Dosahuje toho pomocí aktivního přesouvání prostředků mezi
peněžními a dluhopisovými trhy.
Nízká míra rizika
Pokud chcete reálně zhodnotit své volné peněžní prostředky
a jste spíše konzervativním investorem, pak je tento fond
vhodný právě pro Vás.
Vyšší výnos než v bance
Fond má vyšší výnosový potenciál oproti bankovním vkladům,
u kterých často dochází k reálnému znehodnocení peněz
v důsledku inflace.
Dva fondy v jednom
Fond přináší unikátní kombinaci výhod více typů investic, které
obvykle používají konzervativní investoři (běžné dluhopisové
fondy a fondy peněžního trhu). Nemusíte tak držet několik
fondů, mezi kterými jste nuceni převádět své prostředky.
J&T Flexibilní dluhopisový fond dělá tuto práci za Vás.
Daňové výhody
Výnos z prodeje fondu je u fyzické osoby po 6 měsících trvání
investice osvobozen od daně z příjmu. U institucionálních
investorů neovlivňuje investice do fondu koeficient pro
odpočet DPH.
Jasná kontrola a regulace
Přísná regulace ze strany zabudovaných vnitřních
mechanismů i státních orgánů je garancí transparentnosti
všech postupů.
Kvalifikovaný tým odborníků
O Vaše investice se bude starat tým zkušených odborníků,
kteří se umějí včas rozhodovat a aktivně vyhledávat investiční
příležitosti.
Investice je v české koruně.

základní údaje
Minimální doporučená jednorázová investice

10 000 CZK

Minimální doporučená pravidelná investice

500 CZK/měsíc

Měna fondu

CZK

Frekvence ocenění fondu

týdenní

Domicil

Česká republika

Typ fondu

otevřený podílový fond

Manažerský poplatek

0,80 %

ISIN:

CZ0008472867

Vstupní/výstupní poplatky

viz poplatková struktura

Benchmark

(1-daňová sazba depozit)* 1M PRIBID

Doporučená doba investice

minimálně 2 roky

Míra rizika

nízká

Portfolio manažer

Ing. Martin Kujal, CFA

Depozitář

Komerční banka, a.s.

Právní upozornění
Tento dokument není nabídkou prodeje nebo výzvou
ke koupi či úpisu cenných papírů fondu. Jeho účelem
je poskytnout investorům základní informace o produktu.
V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování
upozorňujeme, že současná výkonnost fondu nezaručuje
výkonnost budoucí. Investice do fondu obsahuje riziko
kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů
z ní a není zaručena návratnost původně investované
částky. Bližší informace o rizicích jsou obsaženy ve statutu
fondu. Investor by neměl činit žádné investiční rozhodnutí
pouze na základě údajů zde uvedených, ale měl by si zajistit
další podrobnější informace a kvalifikované investiční
poradenství. Pro rozhodnutí o investici jsou rozhodné
a právně závazné pouze údaje uvedené ve statutu fondu,
který je dostupný v sídle J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

o spOlečnosti
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se zabývá investičním poradenstvím a aktivní správou finančního majetku osob,
společností a institucí a správou vlastních fondů. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST je součástí skupiny J&T, která se zaměřuje
na poskytování komplexních služeb spojených s privátním bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí,
investičním bankovnictvím a projektovým financováním. Své služby rozvíjí především na trzích České republiky, Slovenska
a Ruské federace.
KONTAKT
Distributorem fondu je společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s., významný obchodník s cennými papíry na českém trhu.
Prosím, kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme informace i o dalších fondech, produktech či našich službách.
atlantik@atlantik.cz, www.atlantik.cz
Pobřežní 14, 186 00 PRAHA 8, tel. 800 484 484
Veselá 24, 602 00 BRNO, tel. (+420) 545 423 411
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 BRATISLAVA, tel. (+421) 259 418 418

