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Priloga II
Podrobna primerjava prenosnih in ciljnih podskladov
V naslednjih tabelah so prikazane glavne razlike med prenosnimi in ciljnimi podskladi. Ostale
značilnosti prenosnih in ciljnih podskladov so ostale nespremenjene.
Prenosni podsklad
Amundi Funds II –
Absolute Return Currencies

Ciljni podsklad
Amundi Funds
Global Macro Forex
Cilj

Doseči pozitiven donos v priporočenem obdobju
razpolaganja v vseh tržnih razmerah.

Doseči pozitiven donos v vseh tržnih razmerah
(strategija absolutnega donosa). Podsklad želi
v priporočenem obdobju razpolaganja preseči
(po plačilu ustreznih provizij) indeks EONIA
(compounded daily) in pri tem zagotoviti
izpostavljenost nadzorovanemu tveganju. Za
ponazoritev bo donos za ta profil tveganja po
pričakovanjih presegel (po plačilu ustreznih
provizij) indeks EONIA za 3 % na leto.
Cilj podsklada je ostati pod tvegano vrednostjo
(VaR) v višini 6 % (predhodni 12-mesečni VaR v
višini 95 %).
Naložbena politika

Podsklad vlaga pretežno v širok razpon valut z
vsega sveta. Podsklad lahko vlaga tudi v
obveznice (pretežno kratkoročne obveznice)
ter vrednostne papirje in depozite denarnega
trga. Podsklad želi izkoristiti spremembe
obrestnih mer in lahko zavaruje izpostavljenost
valutam. Trajanje obrestne mere podsklada ne
presega 12 mesecev. Podsklad lahko vlaga v
vse (ne)prosto zamenljive valute. Podsklad
lahko vloži do 10 % svojih sredstev v druge UCI
in UCITS.
Podsklad pogosto uporablja izvedene finančne
instrumente za zmanjšanje raznih tveganj,
učinkovito upravljanje portfelja in povečanje
izpostavljenosti (kratkoročne ali dolgoročne)
različnim sredstvom, trgom ali virom prihodka.
To lahko ustvari visoko stopnjo finančnih
vzvodov. Podsklad lahko vlaga zlasti v
nestandardizirane terminske pogodbe in
opcije. Dolge pozicije podsklada bodo vedno
dovolj likvidne, da bodo lahko krile obveznosti
iz naslova kratkih pozicij.

Podsklad običajno vlaga večino svojih
sredstev v instrumente denarnega trga in
obveznice z visoko bonitetno oceno, njegova
uspešnost pa je pretežno posledica
razporejanja naložb z uporabo različnih
strategij devizne arbitraže. Cilj je zajeti
vrednost z visoko likvidnega in nihajočega
deviznega trga.
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v
instrumente denarnega trga in obveznice z
visoko bonitetno oceno, ki so na voljo po
vsem svetu in kotirajo v državah OECD.
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko
podsklad vlaga tudi v depozite, do 10 % čistih
sredstev pa lahko vloži tudi v UCITS/UCI.
Te naložbe nimajo valutnih omejitev.
Podsklad pogosto uporablja izvedene finančne
instrumente za zmanjšanje raznih tveganj,
učinkovito upravljanje portfelja in povečanje
izpostavljenosti (dolgoročne ali kratkoročne)
različnim sredstvom, trgom ali drugim
naložbenim priložnostim (vključno z valutnimi
izvedenimi finančnimi instrumenti).
Osnovna valuta

EUR

EUR
Profil vlagatelja

Priporočljivo za male vlagatelje

Priporočljivo za male vlagatelje
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ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v
in malo ali nič izkušenj z vlaganjem v
sklade in malo ali nič izkušenj z vlaganjem
podsklad ali podobne sklade;
v podsklad ali podobne sklade;
ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
določene količine ali vsega vloženega
določene količine ali vsega vloženega
kapitala;
kapitala;
ki želijo povečati vrednost svoje naložbe v
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe v
priporočenem obdobju razpolaganja.
priporočenem obdobju razpolaganja.
Glavna tveganja
Kolektivne naložbe
• Nasprotna stranka
Nasprotna stranka
• Kredit
Kredit
• Valuta
Valuta
• Osnovno tveganje
Izvedeni finančni instrumenti (pogosta
• Izvedeni finančni instrumenti
uporaba)
• Trgi v razvoju
Trgi v razvoju
• Zavarovanje
Zavarovanje
• Obrestna mera
Obrestna mera
• Naložbeni sklad
Finančni vzvod
• Finančni vzvod
Likvidnost
• Likvidnost
Trg
• Upravljanje
Naložbe denarnega trga
• Trg
Dejavnost
• Dejavnost
Kratke pozicije
• Predplačilo in odlog plačila
Priporočeno obdobje razpolaganja
3 leta
1 leto
Metoda obvladovanja tveganj
Absolutna tvegana vrednost (VaR)
Absolutna tvegana vrednost (VaR)
Referenčni portfelj tveganja
Brez
Brez
Največji pričakovani donos
700 %
1200 %
Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS)
Pričakovana: 0 %
Pričakovana: 0 %
Največja: 0 %
Največja: 0 %
Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT)
Pričakovana: 0 %
Pričakovana: 15 %
Največja: 0 %
Največja: 90 %
Upravljavec naložb:
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Prenosni podsklad
Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity

Ciljni podsklad
Amundi Funds Equity Asia Concentrated
bo preimenovan v »Amundi Funds Asia Equity
Concentrated«
Cilj

Povečati vrednost vaše naložbe v priporočenem
obdobju razpolaganja.

Doseči dolgoročno rast kapitala. Podsklad želi v
priporočenem obdobju razpolaganja preseči (po
plačilu ustreznih provizij) indeks MSCI AC Asia ex
Japan.
Naložbena politika
Podsklad vlaga pretežno v širok razpon
Podsklad vlaga v azijski lastniški kapital (z
lastniškega kapitala podjetij s sedežem ali
izjemo Japonske).
pomembnim deležem poslovanja v vseh azijskih
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v lastniški kapital
državah razen Japonske; nekatere od njih se
in z njim povezane instrumente podjetij s sedežem
lahko štejejo za trge v razvoju.
ali pomembnim deležem poslovanja v Aziji (z
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v
izjemo Japonske in vključno s Kitajsko). Naložbe v
druge UCI in UCITS. Podsklad lahko občasno
kitajski lastniški kapital je mogoče izvesti prek
vlaga v kitajske delnice razreda A in do njih
pooblaščenih trgov v Hongkongu ali kanala Stock
neposredno dostopa prek kanala Stock Connect,
Connect. Podsklad lahko vloži do 10 % čistih
njegova izpostavljenost pa lahko znaša do 10 %
sredstev v kitajske delnice razreda A in B (skupaj).
čistih sredstev.
Te naložbe nimajo valutnih omejitev.
Podsklad lahko uporablja izvedene finančne
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad
instrumente za zmanjšanje raznih tveganj in
vlaga tudi v druge oblike lastniškega kapitala in z
učinkovito upravljanje portfelja.
njim
povezane
instrumente,
zamenljive
obveznice, obveznice, instrumente denarnega
trga in depozite, do 10 % čistih sredstev pa lahko
vloži tudi v UCITS/UCI.
Podsklad lahko uporablja izvedene finančne
instrumente za varovanje pred tveganjem in
učinkovito upravljanje portfelja.
Osnovna valuta
EUR

USD
Profil vlagatelja

Priporočljivo za male vlagatelje
Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v
in malo ali nič izkušenj z vlaganjem v
sklade in malo ali nič izkušenj z vlaganjem
podsklad ali podobne sklade;
v podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
določene količine ali vsega vloženega
določene količine ali vsega vloženega
kapitala;
kapitala;
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe v
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe v
priporočenem obdobju razpolaganja;
priporočenem obdobju razpolaganja;
• ki se lahko kvalificirajo kot imetniki
• ki se lahko kvalificirajo kot imetniki
podsklada lastniškega kapitala za nemške
podsklada lastniškega kapitala za nemške
davčne namene.
davčne namene.
Glavna tveganja
• Kolektivne naložbe
• Osredotočenost
• Osredotočenost
• Nasprotna stranka
• Valuta
• Deželno tveganje – Kitajska
• Trgi v razvoju
• Valuta
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•
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•

Lastniški kapital
Vlaganje v kitajske delnice razreda A prek
kanala Stock Connect
Likvidnost
Trg
Dejavnost

• Osnovno tveganje
• Izvedeni finančni instrumenti
• Trgi v razvoju
• Lastniški kapital
• Zavarovanje
• Naložbeni sklad
• Likvidnost
• Upravljanje
• Trg
• Dejavnost
Priporočeno obdobje razpolaganja
5 let
5 let
Metoda obvladovanja tveganj
Relativna tvegana vrednost (VaR)
Zavezanost
Referenčni portfelj tveganja
MSCI AC Asia ex Japan Index
Brez
Največji pričakovani donos
30 %
110 %
Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS)
Pričakovana: 10 %
Pričakovana: 0 %
Največja: 20 %
Največja: 0 %
Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT)
Pričakovana: 0 %
Pričakovana: 0 %
Največja: 0 %
Največja: 90 %
Upravljavec naložb:
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Prenosni podsklad
Amundi Funds II – Emerging Markets Equity

Ciljni podsklad
Amundi Funds Equity Emerging World
bo preimenovan v »Amundi Funds Emerging
World Equity«
Cilj

Povečati
vrednost
vaše
naložbe
priporočenem obdobju razpolaganja.

v

Doseči dolgoročno rast kapitala. Podsklad želi
v priporočenem obdobju razpolaganja preseči
(po plačilu ustreznih provizij) indeks MSCI
Emerging Markets Free.
Naložbena politika

Podsklad vlaga pretežno v širok razpon
lastniškega kapitala podjetij s sedežem ali
pomembnim deležem poslovanja na trgih v
razvoju.
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v
druge UCI in UCITS.
Podsklad lahko uporablja izvedene finančne
instrumente za zmanjšanje raznih tveganj in
učinkovito upravljanje portfelja.
Podsklad lahko občasno vlaga v kitajske delnice
razreda A in do njih neposredno dostopa prek
kanala Stock Connect, njegova izpostavljenost
pa lahko znaša do 10 % čistih sredstev.

Podsklad vlaga pretežno v lastniški kapital
trgov v razvoju.
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v lastniški
kapital in z njim povezane instrumente podjetij
s sedežem ali pomembnim deležem poslovanja
v afriških, ameriških, azijskih in evropskih
državah v razvoju. Naložbe v kitajski lastniški
kapital je mogoče izvesti prek pooblaščenih
trgov v Hongkongu ali kanala Stock Connect.
Podsklad lahko vlaga tudi v udeležbene zapise
(P-Notes) za potrebe učinkovitega upravljanja
portfelja. Skupna naložbena izpostavljenost
podsklada kitajskim delnicam razreda A in B
(skupaj) ne bo presegala 30 % čistih sredstev.
Te naložbe nimajo valutnih omejitev.
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko
podsklad vlaga tudi v druge oblike lastniškega
kapitala in z njim povezane instrumente,
zamenljive obveznice, obveznice, instrumente
denarnega trga in depozite, do 10 % čistih
sredstev pa lahko vloži tudi v UCITS/UCI.
Podsklad lahko uporablja izvedene finančne
instrumente za varovanje pred tveganjem in
učinkovito upravljanje portfelja.
Osnovna valuta

EUR

USD
Profil vlagatelja

Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade
in malo ali nič izkušenj z vlaganjem v
podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
določene količine ali vsega vloženega
kapitala;
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe v
priporočenem obdobju razpolaganja;
• ki se lahko kvalificirajo kot imetniki
podsklada lastniškega kapitala za nemške

Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v
sklade in malo ali nič izkušenj z vlaganjem
v podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
določene količine ali vsega vloženega
kapitala;
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe v
priporočenem obdobju razpolaganja;
• ki se lahko kvalificirajo kot imetniki
podsklada lastniškega kapitala za nemške
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davčne namene.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

davčne namene.
Glavna tveganja
Kolektivne naložbe
• Nasprotna stranka
Osredotočenost
• Deželno tveganje: Kitajska
Nasprotna stranka
• Valuta
Trgi v razvoju
• Osnovno tveganje
Lastniški kapital
• Izvedeni finančni instrumenti
Vlaganje v kitajske delnice razreda A prek
• Trgi v razvoju
kanala Stock Connect
• Lastniški kapital
Likvidnost
• Zavarovanje
Trg
• Naložbeni sklad
Dejavnost
• Likvidnost
Rusija
• Upravljanje
• Trg
• Dejavnost
Priporočeno obdobje razpolaganja
6 let
5 let
Metoda obvladovanja tveganj
Relativna tvegana vrednost (VaR)
Zavezanost
Referenčni portfelj tveganja
MSCI Emerging Markets Index
Brez
Največji pričakovani donos
100 %
110 %
Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS)
Pričakovana: 10 %
Pričakovana: 0 %
Največja: 20 %
Največja: 0 %
Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT)
Pričakovana: 0 %
Pričakovana: 5 %
Največja: 0 %
Največja: 90 %
Upravljavec naložb:
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Prenosni podsklad
Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond

Ciljni podsklad
Amundi Funds Bond Euro Aggregate
bo preimenovan v »Amundi Funds Euro
Aggregate Bond«
Cilj

Povečati vrednost vaše naložbe in zagotoviti
dohodek v priporočenem obdobju razpolaganja.

Doseči želi rast prihodka in kapitala (skupnega
donosa). Podsklad želi v priporočenem
obdobju razpolaganja preseči (po plačilu
ustreznih provizij) indeks Bloomberg Barclays
Euro Aggregate (E).
Naložbena politika
Podsklad vlaga pretežno v evropske obveznice,
Podsklad vlaga pretežno v dolžniške
denominirane v evrih, ki imajo visoko bonitetno
instrumente (obveznice in instrumente
oceno in jih izdaja širok nabor izdajateljev,
denarnega trga), denominirane v evrih.
vključno z vladami, gospodarskimi družbami in
Naložbe lahko vključujejo vrednostne papirje,
nadnacionalnimi subjekti. Podsklad ne vlaga v
zavarovane s hipoteko (MBS).
lastniški kapital ali zamenljive vrednostne
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v
papirje.
instrumente, denominirane v evrih. Ti
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v
vključujejo:
druge UCI in UCITS.
- dolžniške instrumente, ki jih izdajo vlade ali
Podsklad pogosto uporablja izvedene finančne
državne ustanove iz evrskega območja ali
instrumente za zmanjšanje raznih tveganj,
nadnacionalni subjekti, kot je Svetovna banka;
učinkovito upravljanje portfelja in povečanje
- podjetniške dolžniške instrumente z visoko
izpostavljenosti (kratkoročne ali dolgoročne)
bonitetno oceno;
različnim sredstvom, trgom ali virom prihodka.
- obveznice MBS (do 20 % čistih sredstev).
Z uporabo izvedenih finančnih instrumentov
lahko podsklad ustvari visoko stopnjo
Podsklad vlaga vsaj 50 % čistih sredstev v
finančnih vzvodov. Podsklad lahko vlaga v
obveznice, denominirane v evrih.
kratkoročne
in
srednjeročne
obrestne
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko
zamenjave. Dolge pozicije podsklada bodo
podsklad vlaga tudi v druge oblike dolžniških
vedno dovolj likvidne, da bodo lahko krile
instrumentov in depozite ter spodaj naštete
obveznosti iz naslova kratkih pozicij.
instrumente do navedenih deležev čistih
sredstev:
- zamenljive obveznice: 25 %
- lastniški kapital in z njim povezane
instrumente: 10 %
- UCITS/UCI: 10 %
Izpostavljenost
podsklada
pogojno
zamenljivim obveznicam je omejena na 10 %
čistih sredstev.
Podsklad uporablja izvedene finančne
instrumente za zmanjšanje raznih tveganj in
učinkovito upravljanje portfelja. Podsklad
lahko uporablja kreditne izvedene finančne
instrumente (do 40 % čistih sredstev).
Osnovna valuta
EUR

EUR
Profil vlagatelja

Priporočljivo za male vlagatelje

Priporočljivo za male vlagatelje
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v
in malo ali nič izkušenj z vlaganjem v
sklade in malo ali nič izkušenj z vlaganjem
podsklad ali podobne sklade;
v podsklad ali podobne sklade;
ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
določene količine ali vsega vloženega
določene količine ali vsega vloženega
kapitala;
kapitala;
ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in
si zagotoviti dohodek v priporočenem
si zagotoviti dohodek v priporočenem
obdobju razpolaganja.
obdobju razpolaganja.
Glavna tveganja
Kolektivne naložbe
• Nasprotna stranka
Osredotočenost
• Kredit
Nasprotna stranka
• Valuta
Kredit
• Osnovno tveganje
Valuta
• Izvedeni finančni instrumenti
Izvedeni finančni instrumenti (pogosta
• Zavarovanje
uporaba)
• Visok donos
Zavarovanje
• Obrestna mera
Obrestna mera
• Naložbeni sklad
Finančni vzvod
• Likvidnost
Likvidnost
• Upravljanje
Trg
• Trg
Naložbe denarnega trga
• MBS/ABS
Dejavnost
• Dejavnost
Kratke pozicije
• Predplačilo in odlog plačila
Priporočeno obdobje razpolaganja
3 leta
3 leta
Metoda obvladovanja tveganj
Relativna tvegana vrednost (VaR)
Zavezanost
Referenčni portfelj tveganja
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index
Brez
Največji pričakovani donos
450 %
110 %
Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS)
Pričakovana: 5 %
Pričakovana: 0 %
Največja: 10 %
Največja: 0 %
Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT)
Pričakovana: 40 %
Pričakovana: 30 %
Največja: 75 %
Največja: 100 %
Upravljavec naložb:
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Prenosni podsklad
Amundi Funds II – Euro Bond

Ciljni podsklad
Amundi Funds Bond Euro Government
bo preimenovan v »Amundi Funds Euro
Government Bond«
Cilj

Povečati vrednost vaše naložbe in zagotoviti
dohodek v priporočenem obdobju razpolaganja.

Doseči želi rast prihodka in kapitala (skupnega
donosa). Podsklad želi v priporočenem obdobju
razpolaganja preseči (po plačilu ustreznih provizij)
indeks JP Morgan EMU Government Bond
Investment Grade.

Naložbena politika
Podsklad vlaga pretežno v obveznice, ki jih izdajajo
Podsklad vlaga pretežno v obveznice evropskih
vlade v evrskem območju.
vlad, denominirane v evrih. Poleg tega lahko
Podsklad vlaga vsaj 51 % sredstev v obveznice, ki
podsklad vloži do 30 % svojih sredstev tudi v
so denominirane v evrih in jih izdaja ali zanje jamči
podjetniške obveznice evropskih podjetij, ki so
katera koli država iz evrskega območja. Te
denominirane v evrih ali drugih valutah, pod
naložbe nimajo valutnih ali bonitetnih omejitev.
pogojem da so te valute zavarovane glede na
evro. Podsklad ne vlaga v lastniški kapital ali
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad
zamenljive vrednostne papirje. Podsklad lahko
vlaga tudi v druge oblike obveznic, instrumente
vloži do 10 % svojih sredstev v druge UCI in
denarnega trga in depozite ter spodaj naštete
UCITS.
instrumente do navedenih deležev čistih sredstev:
Podsklad pogosto uporablja izvedene finančne
- zamenljive obveznice: 25 %
instrumente za zmanjšanje raznih tveganj,
- lastniški kapital in z njim povezane instrumente:
učinkovito upravljanje portfelja in povečanje
10 %
izpostavljenosti (kratkoročne ali dolgoročne)
- UCITS/UCI: 10 %
različnim sredstvom, trgom ali virom prihodka.
Neevrske naložbe bodo zavarovane pred
Z uporabo izvedenih finančnih instrumentov
tveganjem glede na evro.
lahko podsklad ustvari visoko stopnjo
Podsklad uporablja izvedene finančne instrumente
finančnih vzvodov. Podsklad lahko vlaga v
za zmanjšanje raznih tveganj, učinkovito
kratkoročne
in
srednjeročne
obrestne
upravljanje portfelja in povečanje izpostavljenosti
zamenjave. Dolge pozicije podsklada bodo
(kratkoročne ali dolgoročne) različnim sredstvom,
vedno dovolj likvidne, da bodo lahko krile
trgom ali drugim naložbenim priložnostim
obveznosti iz naslova kratkih pozicij.
(vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti,
osredotočenimi
na
obrestne
mere,
nestanovitnost in inflacijo). Podsklad lahko
uporablja vladne posle kreditnih zamenjav (do 40
% čistih sredstev).
Osnovna valuta
EUR

EUR
Profil vlagatelja

Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade
in malo ali nič izkušenj z vlaganjem v
podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
določene količine ali vsega vloženega
kapitala;

Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v
sklade in malo ali nič izkušenj z vlaganjem
v podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
določene količine ali vsega vloženega
kapitala;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in
si zagotoviti dohodek v priporočenem
si zagotoviti dohodek v priporočenem
obdobju razpolaganja.
obdobju razpolaganja.
Glavna tveganja
Kolektivne naložbe
• Nasprotna stranka
Osredotočenost
• Kredit
Nasprotna stranka
• Osnovno tveganje
Kredit
• Izvedeni finančni instrumenti
Valuta
• Zavarovanje
Izvedeni finančni instrumenti (pogosta
• Obrestna mera
uporaba)
• Naložbeni sklad
Zavarovanje
• Likvidnost
Obrestna mera
• Upravljanje
Finančni vzvod
• Trg
Trg
• Dejavnost
Naložbe denarnega trga
• Predplačilo in odlog plačila
Dejavnost
Kratke pozicije
Priporočeno obdobje razpolaganja
3 leta
3 leta
Metoda obvladovanja tveganj
Relativna tvegana vrednost (VaR)
Zavezanost
Referenčni portfelj tveganja
JP Morgan GBI EMU Index
Brez
Največji pričakovani donos
450 %
110 %
Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS)
Pričakovana: 0 %
Pričakovana: 0 %
Največja: 0 %
Največja: 0 %
Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT)
Pričakovana: 60 %
Pričakovana: 35 %
Največja: 75 %
Največja: 100 %
Upravljavec naložb:
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Prenosni podsklad
Amundi Funds II – Euro Corporate Bond

Ciljni podsklad
Amundi Funds Bond Euro Corporate
bo preimenovan v »Amundi Funds Euro
Corporate Bond«
Cilj

Doseči želi rast prihodka in kapitala (skupnega
donosa). Podsklad želi v priporočenem obdobju
razpolaganja preseči (po plačilu ustreznih provizij)
indeks Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporates
(E).
Naložbena politika

Povečati vrednost vaše naložbe in zagotoviti
dohodek v priporočenem obdobju razpolaganja.

Podsklad vlaga pretežno v podjetniške
obveznice, denominirane v evrih, z visoko
bonitetno oceno. Podsklad lahko vlaga tudi v
obveznice izdajateljev s trgov v razvoju, dodatno
pa tudi v vladne obveznice.
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v
pogojno zamenljive obveznice.
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v
druge UCI in UCITS.
Podsklad pogosto uporablja izvedene finančne
instrumente za zmanjšanje raznih tveganj,
učinkovito upravljanje portfelja in povečanje
izpostavljenosti (kratkoročne ali dolgoročne)
različnim sredstvom, trgom ali virom prihodka.
Z uporabo izvedenih finančnih instrumentov
lahko podsklad ustvari visoko stopnjo
finančnih vzvodov. Podsklad lahko vlaga v
kratkoročne
in
srednjeročne
obrestne
zamenjave.

Podsklad vlaga pretežno v obveznice z visoko
bonitetno oceno in vladne obveznice,
denominirane v evrih.
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v
obveznice, denominirane v evrih, ki imajo
visoko bonitetno oceno in jih izdajajo ali
zanje jamčijo vlade iz evrskega območja
oziroma podjetja z vsega sveta in kotirajo na
evropskem trgu.
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko
podsklad vlaga tudi v druge oblike obveznic,
instrumente denarnega trga in depozite ter
spodaj naštete instrumente do navedenih
deležev čistih sredstev:
- zamenljive obveznice: 25 %
- lastniški kapital in z njim povezane
instrumente: 10 %
- UCITS/UCI: 10 %
Izpostavljenost
podsklada
pogojno
zamenljivim obveznicam je omejena na 10 %
čistih sredstev.
Podsklad lahko uporablja izvedene finančne
instrumente za varovanje pred tveganjem in
učinkovito upravljanje portfelja.
Podsklad lahko uporablja kreditne izvedene
finančne instrumente (do 40 % čistih
sredstev).
Osnovna valuta

EUR

EUR
Profil vlagatelja

Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade
in malo ali nič izkušenj z vlaganjem v
podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
določene količine ali vsega vloženega

Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v
sklade in malo ali nič izkušenj z vlaganjem
v podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
določene količine ali vsega vloženega
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kapitala;
kapitala;
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in
si zagotoviti dohodek v priporočenem
si zagotoviti dohodek v priporočenem
obdobju razpolaganja.
obdobju razpolaganja.
Glavna tveganja
• Kolektivne naložbe
• Nasprotna stranka
• Osredotočenost
• Kredit
• Pogojno zamenljive obveznice
• Valuta
• Nasprotna stranka
• Osnovno tveganje
• Kredit
• Izvedeni finančni instrumenti
• Valuta
• Zavarovanje
• Izvedeni finančni instrumenti (pogosta
• Visok donos
uporaba)
• Obrestna mera
• Trgi v razvoju
• Naložbeni sklad
• Zavarovanje
• Likvidnost
• Obrestna mera
• Upravljanje
• Finančni vzvod
• Trg
• Likvidnost
• Dejavnost
• Trg
• Predplačilo in odlog plačila
• Naložbe denarnega trga
• Dejavnost
• Kratke pozicije
Priporočeno obdobje razpolaganja
3 leta
3 leta
Metoda obvladovanja tveganj
Relativna tvegana vrednost (VaR)
Zavezanost
Referenčni portfelj tveganja
95 % ICE BofA ML EMU Corporate Bonds Large
Brez
Cap Index; 5 % JP Morgan 1 Month Euro Cash
Index
Največji pričakovani donos
400 %
110 %
Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS)
Pričakovana: 5 %
Pričakovana: 0 %
Največja: 10 %
Največja: 0 %
Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT)
Pričakovana: 10 %
Pričakovana: 5 %
Največja: 75 %
Največja: 100 %
Upravljavec naložb:
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Prenosni podsklad
Amundi Funds II – Global Aggregate Bond

Ciljni podsklad
Amundi Funds Bond Global Aggregate
bo preimenovan v »Amundi Funds Global
Aggregate Bond«
Cilj

Povečati vrednost vaše naložbe in zagotoviti
dohodek v priporočenem obdobju razpolaganja.

Doseči želi rast prihodka in kapitala (skupnega
donosa). Podsklad želi v priporočenem obdobju
razpolaganja preseči (po plačilu ustreznih provizij)
indeks Bloomberg Barclays Global Aggregate
Hedged (USD).
Naložbena politika
Podsklad vlaga pretežno v vse vrste obveznic z visoko
Podsklad vlaga pretežno v dolžniške instrumente z
bonitetno oceno in vrednostne papirje denarnega
visoko bonitetno oceno (obveznice in instrumenti
trga, ki jih izdaja širok nabor izdajateljev, vključno z
denarnega trga), ki jih izdajajo izdajatelji z vsega
vladami, lokalnimi oblastmi, nadnacionalnimi
sveta, tudi na trgih v razvoju. Naložbe lahko
subjekti, mednarodnimi javnimi organi in
vključujejo vrednostne papirje, zavarovane s
gospodarskimi družbami z vsega sveta. Te obveznice
hipoteko (MBS), in vrednostne papirje,
so denominirane v valutah OECD ali drugih prosto
zavarovane s premoženjem (ABS).
zamenljivih valutah.
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v dolžniške
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v druge
instrumente, ki jih izdajajo ali zanje jamčijo
UCI in UCITS.
vlade iz OECD oziroma jih izdajajo
gospodarski subjekti, kar vključuje obveznice
Podsklad pogosto uporablja izvedene finančne
MBS in ABS z visoko bonitetno oceno. Te
instrumente za zmanjšanje raznih tveganj, učinkovito
naložbe nimajo valutnih omejitev. Podsklad
upravljanje portfelja in povečanje izpostavljenosti
lahko vloži do 25 % čistih sredstev v kitajske
(kratkoročne ali dolgoročne) različnim sredstvom,
obveznice, denominirane v lokalni valuti,
trgom ali virom prihodka.
naložbe v kitajske obveznice pa so lahko
Z uporabo izvedenih finančnih instrumentov lahko
izvedene neposredno ali posredno (npr. prek
podsklad ustvari visoko stopnjo finančnih vzvodov.
dostopa do Direct CIBM). Hipoteke za
Podsklad lahko vlaga v kratkoročne in srednjeročne
varovanje
obveznic
MBS
so
lahko
obrestne zamenjave. Dolge pozicije podsklada
ustanovljene
na
poslovne
ali
stanovanjske
bodo vedno dovolj likvidne, da bodo lahko krile
nepremičnine, obveznice MBS pa lahko imajo
obveznosti iz naslova kratkih pozicij.
ali nimajo kreditnega kritja vlade.
Izpostavljenost podsklada obveznicam MBS in
ABS je omejena na 40 % čistih sredstev. To
vključuje neposredno izpostavljenost prek še
neobjavljenih vrednostnih papirjev (TBA),
omejeno na 20 % čistih sredstev.
Podsklad vlaga najmanj 80 % sredstev v
vrednostne papirje z visoko bonitetno oceno.
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad
vlaga tudi v druge oblike dolžniških instrumentov
in depozite ter spodaj naštete instrumente do
navedenih deležev čistih sredstev:
- zamenljive obveznice: 25 %
- lastniški kapital in z njim povezane instrumente:
10 %
- UCITS/UCI: 10 %
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Izpostavljenost podsklada pogojno zamenljivim
obveznicam je omejena na 10 % čistih sredstev.
Podsklad uporablja izvedene finančne instrumente
za zmanjšanje raznih tveganj, učinkovito
upravljanje portfelja in povečanje izpostavljenosti
(kratkoročne ali dolgoročne) različnim sredstvom,
trgom ali drugim naložbenim priložnostim
(vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti,
osredotočenimi na kreditne obrestne mere in
devizna sredstva). Podsklad lahko uporablja
kreditne izvedene finančne instrumente (do 40 %
čistih sredstev).
Osnovna valuta
EUR

USD
Profil vlagatelja

Priporočljivo za male vlagatelje
Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v
in malo ali nič izkušenj z vlaganjem v
sklade in malo ali nič izkušenj z vlaganjem
podsklad ali podobne sklade;
v podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
določene količine ali vsega vloženega
določene količine ali vsega vloženega
kapitala;
kapitala;
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in
si zagotoviti dohodek v priporočenem
si zagotoviti dohodek v priporočenem
obdobju razpolaganja.
obdobju razpolaganja.
Glavna tveganja
• Kolektivne naložbe
• Nasprotna stranka
• Nasprotna stranka
• Deželno tveganje – Kitajska
• Kredit
• Kredit
• Valuta
• Valuta
• Izvedeni finančni instrumenti (pogosta
• Osnovno tveganje
uporaba)
• Izvedeni finančni instrumenti
• Trgi v razvoju
• Trgi v razvoju
• Zavarovanje
• Zavarovanje
• Obrestna mera
• Visok donos
• Finančni vzvod
• Obrestna mera
• Likvidnost
• Naložbeni sklad
• Trg
• Finančni vzvod
• Naložbe denarnega trga
• Likvidnost
• Dejavnost
• Upravljanje
• Kratke pozicije
• Trg
• MBS/ABS
• Dejavnost
• Predplačilo in odlog plačila
Priporočeno obdobje razpolaganja
4 leta
3 leta
Metoda obvladovanja tveganj
Relativna tvegana vrednost (VaR)
Relativna tvegana vrednost (VaR)
Referenčni portfelj tveganja
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate) Index
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(hedged USD)
Največji pričakovani donos
600 %
700 %
Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS)
Pričakovana: 5 %
Pričakovana: 0 %
Največja: 10 %
Največja: 0 %
Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT)
Pričakovana: 10 %
Pričakovana: 5 %
Največja: 75 %
Največja: 100 %
Upravljavec naložb:
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Prenosni podsklad
Amundi Funds II – Global Inflation-Linked
Short-Term

Ciljni podsklad
Amundi Funds Bond Global Inflation
bo preimenovan v »Amundi Funds Global
Inflation Bond«
Cilj

Povečati vrednost svoje naložbe (v realni vrednosti)
in zagotoviti prihodek v priporočenem obdobju
razpolaganja.

Doseči rast prihodka in kapitala (skupnega donosa).
Podsklad želi v priporočenem obdobju
razpolaganja preseči (po plačilu ustreznih provizij)
indeks Bloomberg Barclays WGILB All Markets
Euro Hedged.
Naložbena politika
Podsklad vlaga pretežno v visoko bonitetne
Podsklad vlaga pretežno v mednarodne obveznice,
obveznice, vezane na inflacijo, ki jih izdajajo vlade
vezane na inflacijo.
držav iz OECD ali lokalne oblasti, nadnacionalni
Podsklad vlaga vsaj 50 % čistih sredstev v visoko
subjekti in mednarodni javni organi in so
bonitetne obveznice, vezane na inflacijo, ki so
denominirane v evrih ali drugih valutah, pod
denominirane v valuti katere koli država iz OECD
pogojem da so te valute zavarovane glede na evro.
ali države članice EU.
Podsklad bo vlagal pretežno v obveznice, katerih
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad
preostala zapadlost ne presega 60 mesecev.
vlaga tudi v druge oblike obveznic, instrumente
Podsklad ne vlaga v lastniški kapital ali zamenljive
denarnega trga in depozite ter spodaj naštete
vrednostne papirje.
instrumente do navedenih deležev čistih sredstev:
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v druge
- zamenljive obveznice: 25 %
UCI in UCITS.
- lastniški kapital in z njim povezane instrumente:
Podsklad pogosto uporablja izvedene finančne
10 %
instrumente za zmanjšanje raznih tveganj, učinkovito
- UCITS/UCI: 10 %
upravljanje portfelja in povečanje izpostavljenosti
Neevrske naložbe bodo zavarovane pred
(kratkoročne ali dolgoročne) različnim sredstvom,
tveganjem glede na evro.
trgom ali virom prihodka.
Podsklad uporablja izvedene finančne instrumente
To lahko ustvari visoko stopnjo finančnih vzvodov.
za zmanjšanje raznih tveganj, učinkovito
Podsklad lahko vlaga v kratkoročne in srednjeročne
upravljanje portfelja in povečanje izpostavljenosti
obrestne zamenjave. Dolge pozicije podsklada
(kratkoročne ali dolgoročne) različnim sredstvom,
bodo vedno dovolj likvidne, da bodo lahko krile
trgom ali drugim naložbenim priložnostim
obveznosti iz naslova kratkih pozicij
(vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti,
osredotočenimi na kredit, obrestne mere, devizna
sredstva in inflacijo). Podsklad lahko uporablja
kreditne izvedene finančne instrumente (do 40 %
čistih sredstev).
Osnovna valuta
EUR

EUR
Profil vlagatelja

Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade
in malo ali nič izkušenj z vlaganjem v
podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
določene količine ali vsega vloženega
kapitala;
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in

Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v
sklade in malo ali nič izkušenj z vlaganjem
v podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
določene količine ali vsega vloženega
kapitala;
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in
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si zagotoviti dohodek v priporočenem
si zagotoviti dohodek v priporočenem
obdobju razpolaganja.
obdobju razpolaganja.
Glavna tveganja
• Kolektivne naložbe
• Nasprotna stranka
• Nasprotna stranka
• Kredit
• Kredit
• Osnovno tveganje
• Izvedeni finančni instrumenti (pogosta
• Izvedeni finančni instrumenti
uporaba)
• Zavarovanje
• Zavarovanje
• Obrestna mera
• Obrestna mera
• Naložbeni sklad
• Finančni vzvod
• Likvidnost
• Likvidnost
• Upravljanje
• Trg
• Trg
• Naložbe denarnega trga
• Dejavnost
• Dejavnost
• Predplačilo in odlog plačila
• Kratke pozicije
Priporočeno obdobje razpolaganja
3 leta
3 leta
Metoda obvladovanja tveganj
Relativna tvegana vrednost (VaR)
Zavezanost
Referenčni portfelj tveganja
Bloomberg Barclays World Government
Brez
Inflation-Linked Bonds 1-5 Yrs (hedged to EUR)
Index
Največji pričakovani donos
350 %
110 %
Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS)
Pričakovana: 0 %
Pričakovana: 0 %
Največja: 0 %
Največja: 0 %
Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT)
Pričakovana: 0 %
Pričakovana: 30 %
Največja: 0 %
Največja: 100 %
Upravljavec naložb:
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Prenosni podsklad
Amundi SICAV II – Euro Aggregate Bond

Ciljni podsklad
Amundi Funds Bond Euro Aggregate
bo preimenovan v »Amundi Funds Euro
Aggregate Bond«
Cilj

Povečati vrednost vaše naložbe in zagotoviti
dohodek v priporočenem obdobju razpolaganja.

Doseči želi rast prihodka in kapitala (skupnega
donosa). Podsklad želi v priporočenem
obdobju razpolaganja preseči (po plačilu
ustreznih provizij) indeks Bloomberg Barclays
Euro Aggregate (E).
Naložbena politika
Podsklad želi doseči svoj cilj z vlaganjem v
Podsklad vlaga pretežno v dolžniške
krovni podsklad Euro Aggregate Bond sklada
instrumente (obveznice in instrumente
Amundi Funds II.
denarnega trga), denominirane v evrih.
Podsklad vlaga pretežno v evropske obveznice,
Naložbe lahko vključujejo vrednostne papirje,
denominirane v evrih, z visoko bonitetno oceno
zavarovane s hipoteko (MBS).
s širokega nabora izdajateljev, ki vključuje vlade,
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v
gospodarske družbe in nadnacionalne subjekte.
instrumente, denominirane v evrih. Ti
Krovni podsklad ne vlaga v lastniški kapital ali
vključujejo:
zamenljive vrednostne papirje.
- dolžniške instrumente, ki jih izdajo vlade ali
Krovni podsklad lahko vloži do 10 % svojih
državne ustanove iz evrskega območja ali
sredstev v druge UCI in UCITS.
nadnacionalni subjekti, kot je Svetovna banka;
Krovni podsklad pogosto uporablja izvedene
- podjetniške dolžniške instrumente z visoko
finančne instrumente za zmanjšanje raznih
bonitetno oceno;
tveganj, učinkovito upravljanje portfelja in
povečanje izpostavljenosti (kratkoročne ali
- obveznice MBS (do 20 % čistih sredstev).
dolgoročne) različnim sredstvom, trgom ali
Podsklad vlaga vsaj 50 % čistih sredstev v
virom prihodka.
obveznice, denominirane v evrih.
Z uporabo izvedenih finančnih instrumentov
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko
lahko krovni podsklad ustvari visoko stopnjo
podsklad vlaga tudi v druge oblike dolžniških
finančnih vzvodov. Krovni podsklad lahko vlaga
instrumentov in depozite ter spodaj naštete
v kratkoročne in srednjeročne obrestne
instrumente do navedenih deležev čistih
zamenjave. Dolge pozicije krovnega podsklada
sredstev:
bodo vedno dovolj likvidne, da bodo lahko
- zamenljive obveznice: 25 %
krile obveznosti iz naslova kratkih pozicij.
- lastniški kapital in z njim povezane
instrumente: 10 %
- UCITS/UCI: 10 %
Izpostavljenost
podsklada
pogojno
zamenljivim obveznicam je omejena na 10 %
čistih sredstev.
Podsklad uporablja izvedene finančne
instrumente za zmanjšanje raznih tveganj in
učinkovito upravljanje portfelja. Podsklad
lahko uporablja kreditne izvedene finančne
instrumente (do 40 % čistih sredstev).
Osnovna valuta
EUR

EUR
Profil vlagatelja

Priporočljivo za male vlagatelje

Priporočljivo za male vlagatelje
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•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v
in malo ali nič izkušenj z vlaganjem v
sklade in malo ali nič izkušenj z vlaganjem
podsklad ali podobne sklade;
v podsklad ali podobne sklade;
ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
določene količine ali vsega vloženega
določene količine ali vsega vloženega
kapitala;
kapitala;
ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in
si zagotoviti dohodek v priporočenem
si zagotoviti dohodek v priporočenem
obdobju razpolaganja.
obdobju razpolaganja.
Glavna tveganja
Kolektivne naložbe
• Nasprotna stranka
Osredotočenost
• Kredit
Nasprotna stranka
• Valuta
Kredit
• Osnovno tveganje
Valuta
• Izvedeni finančni instrumenti
Izvedeni finančni instrumenti (pogosta
• Zavarovanje
uporaba)
• Visok donos
Zavarovanje
• Obrestna mera
Obrestna mera
• Naložbeni sklad
Finančni vzvod
• Likvidnost
Likvidnost
• Upravljanje
Trg
• Trg
Naložbe denarnega trga
• MBS/ABS
Dejavnost
• Dejavnost
Kratke pozicije
• Predplačilo in odlog plačila
Priporočeno obdobje razpolaganja
3 leta
3 leta
Metoda obvladovanja tveganj krovnega podsklada
Relativna tvegana vrednost (VaR)
Zavezanost
Referenčni portfelj tveganja
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index
Brez
Največji pričakovani finančni vzvod krovnega podsklada
450 %
110 %
Izpostavljenost sredstvom TRS (na ravni krovnega podsklada)
Pričakovana: 5 %
Pričakovana: 0 %
Največja: 10 %
Največja: 0 %
Izpostavljenost SFT (na ravni krovnega podsklada)
Pričakovana: 40 %
Pričakovana: 30 %
Največja: 75 %
Največja: 100 %
Upravljavec naložb krovnega podsklada
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Prenosni podsklad
Amundi SICAV II – Euro Bond

Ciljni podsklad
Amundi Funds Bond Euro Government
bo preimenovan v »Amundi Funds Euro
Government Bond«
Cilj

Povečati vrednost vaše naložbe in zagotoviti
dohodek v priporočenem obdobju razpolaganja.

Doseči želi rast prihodka in kapitala (skupnega
donosa). Podsklad želi v priporočenem obdobju
razpolaganja preseči (po plačilu ustreznih provizij)
indeks JP Morgan EMU Government Bond
Investment Grade.
Naložbena politika
Podsklad vlaga pretežno v obveznice, ki jih izdajajo
Podsklad želi doseči svoj cilj z vlaganjem v
vlade v evrskem območju.
krovni podsklad Euro Bond sklada Amundi
Podsklad vlaga vsaj 51 % sredstev v obveznice, ki
Funds II.
so denominirane v evrih in jih izdaja ali zanje jamči
Krovni podsklad vlaga pretežno v obveznice
katera koli država iz evrskega območja. Te
evropskih vlad, denominirane v evrih. Poleg
naložbe nimajo valutnih ali bonitetnih omejitev.
tega lahko podsklad vloži do 30 % svojih
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad
sredstev tudi v podjetniške obveznice
vlaga tudi v druge oblike obveznic, instrumente
evropskih podjetij, ki so denominirane v evrih
denarnega trga in depozite ter spodaj naštete
ali drugih valutah, pod pogojem da so te valute
instrumente do navedenih deležev čistih sredstev:
zavarovane glede na evro. Krovni podsklad ne
vlaga v lastniški kapital ali zamenljive
- zamenljive obveznice: 25 %
vrednostne papirje. Krovni podsklad lahko vloži
- lastniški kapital in z njim povezane instrumente:
do 10 % svojih sredstev v druge UCI in UCITS.
10 %
Krovni podsklad pogosto uporablja izvedene
- UCITS/UCI: 10 %
finančne instrumente za zmanjšanje raznih
Neevrske naložbe bodo zavarovane pred
tveganj, učinkovito upravljanje portfelja in
tveganjem glede na evro.
povečanje izpostavljenosti (kratkoročne ali
Podsklad uporablja izvedene finančne instrumente
dolgoročne) različnim sredstvom, trgom ali
za zmanjšanje raznih tveganj, učinkovito
virom prihodka.
upravljanje portfelja in povečanje izpostavljenosti
Z uporabo izvedenih finančnih instrumentov
(kratkoročne ali dolgoročne) različnim sredstvom,
lahko krovni podsklad ustvari visoko stopnjo
trgom ali drugim naložbenim priložnostim
finančnih vzvodov. Krovni podsklad lahko vlaga
(vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti,
v kratkoročne in srednjeročne obrestne
osredotočenimi
na
obrestne
mere,
zamenjave. Dolge pozicije krovnega podsklada
nestanovitnost in inflacijo). Podsklad lahko
bodo vedno dovolj likvidne, da bodo lahko
uporablja vladne posle kreditnih zamenjav (do 40
krile obveznosti iz naslova kratkih pozicij.
% čistih sredstev).
Osnovna valuta
EUR

EUR
Profil vlagatelja

Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade
in malo ali nič izkušenj z vlaganjem v
podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
določene količine ali vsega vloženega
kapitala;
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in
si zagotoviti dohodek v priporočenem

Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v
sklade in malo ali nič izkušenj z vlaganjem
v podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
določene količine ali vsega vloženega
kapitala;
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in
si zagotoviti dohodek v priporočenem
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obdobju razpolaganja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obdobju razpolaganja.
Glavna tveganja
Kolektivne naložbe
• Nasprotna stranka
Osredotočenost
• Kredit
Nasprotna stranka
• Osnovno tveganje
Kredit
• Izvedeni finančni instrumenti
Valuta
• Zavarovanje
Izvedeni finančni instrumenti (pogosta
• Obrestna mera
uporaba)
• Naložbeni sklad
Zavarovanje
• Likvidnost
Obrestna mera
• Upravljanje
Finančni vzvod
• Trg
Trg
• Dejavnost
Naložbe denarnega trga
• Predplačilo in odlog plačila
Dejavnost
Kratke pozicije
Priporočeno obdobje razpolaganja
3 leta
3 leta
Metoda obvladovanja tveganj krovnega podsklada
Relativna tvegana vrednost (VaR)
Zavezanost
Referenčni portfelj tveganja
JP Morgan GBI EMU Index
Brez
Največji pričakovani finančni vzvod krovnega podsklada
450 %
110 %
Izpostavljenost sredstvom TRS (na ravni krovnega podsklada)
Pričakovana: 0 %
Pričakovana: 0 %
Največja: 0 %
Največja: 0 %
Izpostavljenost SFT (na ravni krovnega podsklada)
Pričakovana: 60 %
Pričakovana: 35 %
Največja: 75 %
Največja: 100 %
Upravljavec naložb krovnega podsklada
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Prenosni podsklad
Amundi SICAV II – Global Aggregate Bond

Ciljni podsklad
Amundi Funds Bond Global Aggregate
bo preimenovan v »Amundi Funds Global
Aggregate Bond«
Cilj

Povečati vrednost vaše naložbe in zagotoviti
dohodek v priporočenem obdobju razpolaganja.

Doseči želi rast prihodka in kapitala (skupnega
donosa). Podsklad želi v priporočenem obdobju
razpolaganja preseči (po plačilu ustreznih provizij)
indeks Bloomberg Barclays Global Aggregate
Hedged (USD).
Naložbena politika
Podsklad želi doseči svoj cilj z vlaganjem v krovni
Podsklad vlaga pretežno v dolžniške instrumente z
podsklad Global Aggregate Bond sklada Amundi
visoko bonitetno oceno (obveznice in instrumenti
Funds II.
denarnega trga), ki jih izdajajo izdajatelji z vsega
sveta, tudi na trgih v razvoju. Naložbe lahko
Krovni podsklad vlaga pretežno v vse vrste obveznic
vključujejo vrednostne papirje, zavarovane s
z visoko bonitetno oceno in vrednostne papirje
hipoteko (MBS), in vrednostne papirje,
denarnega trga, ki jih izdaja širok nabor izdajateljev,
zavarovane s premoženjem (ABS).
vključno
z
vladami,
lokalnimi
oblastmi,
nadnacionalnimi subjekti, mednarodnimi javnimi
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v dolžniške
organi in gospodarskimi družbami z vsega sveta. Te
instrumente, ki jih izdajajo ali zanje jamčijo
obveznice so denominirane v valutah OECD ali
vlade iz OECD oziroma jih izdajajo
drugih prosto zamenljivih valutah.
gospodarski subjekti, kar vključuje obveznice
MBS in ABS z visoko bonitetno oceno. Te
Krovni podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v
naložbe nimajo valutnih omejitev. Podsklad
druge UCI in UCITS.
lahko vloži do 25 % čistih sredstev v kitajske
Krovni podsklad pogosto uporablja izvedene
obveznice, denominirane v lokalni valuti,
finančne instrumente za zmanjšanje raznih tveganj,
naložbe v kitajske obveznice pa so lahko
učinkovito upravljanje portfelja in povečanje
izvedene neposredno ali posredno (npr. prek
izpostavljenosti (kratkoročne ali dolgoročne)
dostopa do Direct CIBM). Hipoteke za
različnim sredstvom, trgom ali virom prihodka.
varovanje
obveznic
MBS
so
lahko
Z uporabo izvedenih finančnih instrumentov lahko
ustanovljene na poslovne ali stanovanjske
krovni podsklad ustvari visoko stopnjo finančnih
nepremičnine, obveznice MBS pa lahko imajo
vzvodov. Krovni podsklad lahko vlaga v
ali nimajo kreditnega kritja vlade.
kratkoročne in srednjeročne obrestne zamenjave.
Izpostavljenost podsklada obveznicam MBS in
Dolge pozicije krovnega podsklada bodo vedno
ABS je omejena na 40 % čistih sredstev. To
dovolj likvidne, da bodo lahko krile obveznosti iz
vključuje neposredno izpostavljenost prek še
naslova kratkih pozicij.
neobjavljenih vrednostnih papirjev (TBA),
omejeno na 20 % čistih sredstev.
Podsklad vlaga najmanj 80 % sredstev v
vrednostne papirje z visoko bonitetno oceno.
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad
vlaga tudi v druge oblike dolžniških instrumentov
in depozite ter spodaj naštete instrumente do
navedenih deležev čistih sredstev:
- zamenljive obveznice: 25 %
- lastniški kapital in z njim povezane instrumente:
10 %
- UCITS/UCI: 10 %
Izpostavljenost podsklada pogojno zamenljivim
obveznicam je omejena na 10 % čistih sredstev.
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Podsklad uporablja izvedene finančne instrumente
za zmanjšanje raznih tveganj, učinkovito
upravljanje portfelja in povečanje izpostavljenosti
(kratkoročne ali dolgoročne) različnim sredstvom,
trgom ali drugim naložbenim priložnostim
(vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti,
osredotočenimi na kreditne obrestne mere in
devizna sredstva). Podsklad lahko uporablja
kreditne izvedene finančne instrumente (do 40 %
čistih sredstev).
Osnovna valuta
EUR

USD
Profil vlagatelja

Priporočljivo za male vlagatelje
Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v
in malo ali nič izkušenj z vlaganjem v
sklade in malo ali nič izkušenj z vlaganjem
podsklad ali podobne sklade;
v podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube
določene količine ali vsega vloženega
določene količine ali vsega vloženega
kapitala;
kapitala;
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in
si zagotoviti dohodek v priporočenem
si zagotoviti dohodek v priporočenem
obdobju razpolaganja.
obdobju razpolaganja.
Glavna tveganja
• Kolektivne naložbe
• Nasprotna stranka
• Nasprotna stranka
• Deželno tveganje – Kitajska
• Kredit
• Kredit
• Valuta
• Valuta
• Izvedeni finančni instrumenti (pogosta
• Osnovno tveganje
uporaba)
• Izvedeni finančni instrumenti
• Trgi v razvoju
• Trgi v razvoju
• Zavarovanje
• Zavarovanje
• Obrestna mera
• Visok donos
• Finančni vzvod
• Obrestna mera
• Likvidnost
• Naložbeni sklad
• Trg
• Finančni vzvod
• Naložbe denarnega trga
• Likvidnost
• Dejavnost
• Upravljanje
• Kratke pozicije
• Trg
• MBS/ABS
• Dejavnost
• Predplačilo in odlog plačila
Priporočeno obdobje razpolaganja
4 leta
3 leta
Metoda obvladovanja tveganj krovnega podsklada
Relativna tvegana vrednost (VaR)
Relativna tvegana vrednost (VaR)
Referenčni portfelj tveganja
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate) Index
(hedged USD)
Največji pričakovani finančni vzvod krovnega podsklada
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600 %
700 %
Izpostavljenost sredstvom TRS (na ravni krovnega podsklada)
Pričakovana: 5 %
Pričakovana: 0 %
Največja: 10 %
Največja: 0 %
Izpostavljenost SFT (na ravni krovnega podsklada)
Pričakovana: 10 %
Pričakovana: 5 %
Največja: 75 %
Največja: 100 %
Upravljavec naložb krovnega podsklada
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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