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Váš investiční plán
V tomto dokumentu jsme pro vás připravili plán, jak dosáhnout vašich investičních cílů. V následující sekci
zhodnotíme váš postoj k investičnímu riziku a následně navrhneme odpovídající kategorie investic, které vám
pomohou maximalizovat vaši šanci na úspěšné dosažení stanoveného cíle. Potom navrhneme konkrétní
výběr podílových fondů pro vaši investici a nakonec zhodnotíme vaše šance na dosažení vašeho cíle za
předpokladu, že využijete naše doporučení.

Váš postoj k riziku
Váš postoj k riziku je rozhodující při výběru vašich investic. Jednoduše řečeno, postoj k riziku je ovlivněn
třemi faktory:
1. Do jaké míry jste připraven vidět kolísat hodnotu vaší investice v krátkém období?
2. Jaký jste připraveni přijmout stupeň nejistoty ve smyslu eventuálních výsledků vaší investice?
3. Jak dlouho mohou vaše investice pracovat, než z nich začnete vybírat peníze?

Na základě výsledků investičního dotazníku, který je přílohou tohoto dokumentu, jsme se dohodli, že vaše
investiční portfolio bude:

Růstové konzervativní
Navrhované rozložení do investičních skupin je vhodné pro investory, kteří hledají konzervativní růst
kapitálové hodnoty s nízkou úrovní pravidelných příjmů (úroky, dividendy) a jsou ochotni akceptovat
přiměřené kolísání hodnoty, které je však nižší než kolísání typické pro akciové trhy. Vaše investice budou
směřovat z větší části na akciové trhy a budou z části vyváženy investicemi do defenzivních nástrojů, jako
jsou bankovní vklady, dluhopisy a nemovitosti. Celkový výnos není garantován, nicméně rozpětí možného
konečného výsledku by nemělo být extrémní. Ve většině případů, konkrétně v obdobích delších než 5 let, by
měl výnos převyšovat výnosy z konzervativních typů investic, jako jsou termínované vklady nebo dluhopisy,
ale může být o něco nižší než ten, který je dosažitelný při využití vyššího stupně rizika.
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Vaše základní rozložení
V této sekci vám doporučíme cílové rozložení investice mezi jednotlivé investiční kategorie. Rozložení je
navrženo tak, aby vám umožnilo dosáhnout co nejefektivnějším způsobem vaše investiční cíle, přičemž
respektuje váš vztah k riziku.
Dosáhnout správného mixu investičních kategorií ve vašem portfoliu je rozhodující pro úspěch či neúspěch
vaší investiční strategie. Zjednodušeně řečeno, správný investiční mix by vám měl pomoci maximalizovat
výnosy z vašich investic a zároveň kontrolovat riziko na úrovni, která je pro vás přijatelná a při které se cítíte
pohodlně.
Základní rozložení:
Na základě vašeho osobního investičního profilu doporučuji následující rozložení do jednotlivých investičních
kategorií:
Akcie - rozvojové trhy

5%

Akcie růstové

20 %

Akcie hodnotové

35 %

Alternativní investice

10 %

Dluhopisy, rizikový stupeň

5%

Dluhopisy, Investiční stupeň EUR/USD

8%
17 %

Dluhopisy, Investiční stupeň CZK

Údaje o výnosech pro portfolio: Růstové konzervativní
Průměrný roční výnos

8,04 %

Směrodatná odchylka

15,37 %

Počet let s poklesem hodnoty

12 ze 47

nejlepší výnos (průměrný roční)
v období
nejhorší výnos (průměrný roční)
v období

1 rok

5 let

10 let

28,89 %

19,67 %

18,69 %

1954

1974-1979

1974-1984

-22,55 %

-1,28 %

2,56 %

2008

2004-2009

1964-1974

Zdroj: Ibbotson Associates®, Yahoo finance, www.ing.cz
Výnosy, které reprezentují jednotlivé třídy investic, jsou vážené průměry výsledků indexů. Výnosy předpokládají reinvestice všech vyplácených výnosů a nejsou
odvozeny od výnosů konkrétní investice. Každá strategie je ročně rebalancována podle původního rozložení. Použité indexy jsou: S&P 500 Total return Index, MSCI
Emerging Market Index, Ibbotson: Small company stocks index, Large company stocks index, Intermediate government bond index, Long term government bond
index, Long term corporate bond index, ING český dluhopisový fond, AMEX oil index. Uváděné výnosy zohledňují historické výnosy v období od 1. 1. 1950 do 1. 1.
2012 se zohledněním vstupních poplatků. Výnosy nezohledňují vývoj měnového kurzu. Mějte na paměti, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
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Vytvořené
portfolio
podíl
stylefondu v
box
portfoliu

Výše investice

Doporučené podílové fondy

jednorázová

pravidelná

TER
(celková
roční
nákladovost
fondu)

Maximál
ní vstupní
poplatek

Akcie růstové
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Acc-EUR

0 Kč

1 500 Kč 9

15,00%

1,93%

5,25%

0 Kč

4 000 Kč 1

40,00%

1,83%

5,75%

0 Kč

1 500 Kč

4

15,00%

2,01%

4,25%

0 Kč

1 500 Kč

4

15,00%

1,28%

5,00%

1 500 Kč 2

15,00%

1,37%

5,00%

Akcie Hodnotové
Franklin Mutual Global Discovery (USD)

Alternativní investice
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund

Dluhopisy, Investiční stupeň cizí měny
Franklin US Government Fund Class A (Acc) USD

Dluhopisy, Investiční stupeň CZK
0 Kč

Templeton Global Bond A Acc CZK

Celkem

0 Kč

10 000 Kč

1,72%

Popis morningstar style-boxů

Rentgen portfolia
Měnové rozložení
portfolia

Rozložení akciové složky podle
tržní kapitalizace podniků

Rozložení akciové složky podle regionů a jejich vyspělosti

Asie

Amerika

Evropa
0,0%

$

70%

€

15%

CZK
Ostatní

15%
0%

Velké podniky
Střední podniky
Malé podniky

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

vyspělá

rozvojová

64,1%

Asie

3,4%

4,2%

21,4%

Amerika
Evropa

34,0%
55,1%

3,1%
0,1%

14,5%

100,0%
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Váš investiční plán
Dosažení vašich dlouhodobých finančních cílů prostřednictvím investování je závislé jednak na zvoleném
výběru investic a také na vaší investiční disciplíně. V této sekci vám pomůžeme zhodnotit pravděpodobnost,
že se vám podaří dosáhnout stanovených cílů. Odhadovaná projekce vychází ze stanoveného investičního
plánu, tedy z výše jednorázové investice a pravidelného investování, a bere v úvahu dlouhodobé historické
výsledky jednotlivých investičních kategorií. Výsledky této analýzy jsou jen ilustrativní a mají vám pouze
pomoci utvořit si určitou představu o možném budoucím vývoji vašich investic. Očekávaná výkonnost není
spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
Data pro kalkulaci
Typ portfolia:

Investiční horizont 20

Konzervativní růst

Jednorázové vklady v CZK

let

inflace 3%

% výběru renty 4%

Pravidelné měsíční vklady v CZK

v roce

částka*

Vklad 1

od roku do roku
2034
pravidelná 1 2014

Vklad 2

pravidelná 2

Vklad 3

pravidelná 3

částka
10 000

roční
navyšování

3,0%

Výsledky kalkulace
Očekávaná hodnota investice v roce:
Reálná
při průměrném zhodnocení
4 100 000
při špatném zhodnocení

2036
Nominální
7 400 000

2 900 000

2036
Nominální
24 700

Očekávaná výše měsíční renty od roku:
Reálná
při průměrném zhodnocení
13 700

5 200 000

při špatném zhodnocení

Očekávaný vývoj hodnoty investice v čase

9 700

17 300

Očekávaná výše vybírané renty v letech

(nominální hodnoty)

(nominální hodnoty)

60 000

8 000 000
7 000 000

50 000

6 000 000
40 000

5 000 000

30 000

4 000 000
3 000 000

20 000

2 000 000
10 000
1 000 000
0
2060

2058

2056

2054

2052

očekávaná renta

2050

2048

2046

2044

2042

Rok

2040

investovaná částka

2038

2035

2033

2031

2029

2027

2025

2023

2021

2019

2017

2015

očekávaná hodnota investice
minimální hodnota investice

2036

0

minimální renta

Monte Carlo simulace:
Pravděpodobnostní analýza Monte Carlo vychází ze simulace potencionálních výsledků budoucího vývoje, generující náhodné výnosy na základě historické
směrodatné odchylky (statistické veličiny pro měření rizika) formující normální rozdělení kolem průměrného výnosu. Aplikace tak vygeneruje tisíc možných scénářů
budoucího vývoje, z nichž oranžová křivka představuje stý nejhorší (10% pravděpodobnost) a modrá křivka představuje pětistý nejlepší (50% pravděpodobnost)
scénář.Kalkulovaný průměrný výnos a směrodatná odchylka odpovídají hodnotě uvedené u Vašeho cílového rozložení na straně 3 tohoto dokumentu a nezohledňují
vliv dalších vstupních poplatků, odměn a dalších nákladů spojených s investiční službou. Zohledněny jsou pouze počáteční vstupní poplatky, které jsou spočítány v
pokynech platby.
* z částky je odečtena hotovostní rezerva na účtu MOVENTUM
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Důležité informace
V tomto dokumentu vám bylo představeno vaše osobní
investiční portfolio sestavené podle vašich cílů, podle času,
který máte na jejich dosažení, a podle vaší tolerance k riziku.
Spolu s vaším finančním poradcem jste tak udělali významný
krok k úspěšnému dosažení svých dlouhodobých finančních
cílů.

Vaše navrhované portfolio bylo sestaveno vaším finančním
poradcem na základě vámi poskytnutých informací a za pomoci
nástroje "Portfolio Planner" poskytovaného pod licencí Viktor
Hostinský Investments. Doporučené investice odpovídají vašim
požadavkům a vašemu základnímu rozložení a skládají se
z otevřených podílových fondů. Což jsou fondy kolektivního
investování, které vám umožňují těžit z profesionální
každodenní aktivní správy a široké diversifikace.

Nedílnou podmínkou úspěchu je disciplína investora
spočívající v závazku držet se stanovené strategie a ovládat
své emotivní reakce, tedy vyvarovat se chybných rozhodnutí,
která by mohla být inspirována aktuálním děním na trzích.
Veškeré kroky, které v budoucnu podniknete ohledně vašich
investic, byste proto měli konzultovat s vaším finančním
poradcem.

V tomto dokumentu jsme vám poskytli o podílových fondech
některé důležité informace. Nicméně než se rozhodnete
investovat,
doporučujeme
vám
pečlivě
prostuduvat
dokumentaci jednotlivých podílových fondů poskytovanou
distributory příslušných podílových fondů, zejména pak
prospekt a zjednodušený prospekt fondu, které jsou dostupné
na výše uvedených stránkách.

Pokud naleznete některé nesrovnalosti v tomto dokumentu
nebo pokud některé uvedené údaje, tvrzení a informace
neodpovídají vaší situaci, cílům nebo názorům, prosím
oznamte to neprodleně vašemu finančnímu poradci.

Před využitím investiční služby dále zvažte poplatky, které vám
mohou být účtovány. Jsou to především vstupní poplatek
(stanovuje se procentem z objemu investice), manažerský
poplatek
(zpravidla
roční
poplatek
z
objemu
obhospodařovaných aktiv), poplatky bank za převody finančních
prostředků a devizové operace, transakční poplatky za
provedené pokyny, další individuální náklady.

Jakákoliv informace obsažená v tomto dokumentu, která se
vztahuje k historické výkonnosti, by neměla být
interpretována jako směrodatná pro to, co se může stát v
budoucnu. Berte také v úvahu fakt, že měnové výkyvy
mohou podstatně ovlivnit výkonnost některých investic.

Viktor Hostinský Investments s.r.o. poskytuje svým klientům
investiční služby, přijímání a předávání pokynů a investiční
poradenství týkající se investičních nástrojů, a to
prostřednictvím svých finančních poradců (zaměstnanců a tzv.
vázaných zástupců ve smyslu § 32a a násl. zákona č. 256/2004
Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.)

Udávané výnosy jednotlivých investičních kategorií jsou
založeny na publikovaných historických datech. Ačkoliv byly
provedeny důkladné výpočty,výnosové míry, volatilita a
korelační koeficienty použité ve výpočtech nejsou absolutní
stálé hodnoty, a proto nemohou být budoucí výsledky
určovány s jistotou.

Společně s vaším poradcem jste navíc museli učinit určité
odhady obnosu peněz, které chcete v současnosti a v
budoucnosti investovat, stanovili jste určitý časový horizont
a finanční cíle, které chcete v dnešních korunách dosáhnout.
Toto všechno se může v budoucnu změnit. Proto je důležité
váš investiční plán a cíle pravidelně hodnotit s vaším
poradcem a plán v případě potřeby upravovat.
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Souhlas
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s tímto Návrhem investičního portfolia a souhlasím s jeho
obsahem.
V případě jakýchkoliv změn týkajících se mnou poskytnutých informací, toleranci k
riziku, časovému horizontu, cílů nebo mé finanční situace budu informovat svého finančního
poradce. Tento investiční plán bude pravidelně ročně kontrolován a hodnocen.

podpis klienta

místo a datum

podpis poradce

místo a datum
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