
Zaměření investic

Lidské vědění, celostní analýzy a nástroje z oblasti umělé 

inteligence: Manažeři fondu nasazují veškeré své znalosti 

a technologické možnosti společnosti Fidelity, aby dokázali 

vyváženě zkombinovat investiční příležitosti s nejlepšími 

vyhlídkami.

>  Spojování investičních témat. Fond propojuje vybrané, 

perspektivní tematické strategie společnosti Fidelity –  

se širokou diverzifikací, a to jak regionální, tak i globální.

>  Identifikace 5–10 trendových témat. Manažeři fondu 

zohledňují pouze témata s dlouhodobým růstovým 

potenciálem. Musí navíc existovat dostatek firem, které 

v tomto obchodním segmentu generují velkou část svých 

příjmů.

>  Výběr 250 až 300 růstových titulů. Manažeři fondů 

extenzívně prochází vytipovaná trendová témata a budují 

diverzifikované portfolio s několika stovkami společností. 

Tímto způsobem se snaží snížit specifická rizika v odvětví  

a zemi a současně plně využít investiční potenciál.

Udržitelný investiční proces: Minimálně 50 % majetku fondu 

je zainvestováno do titulů, které jsou hodnoceny dle kritérií 

ESG a jsou považovány za udržitelné.1

Ochrana klimatu, pokrok v medicíně, technologický 

rozvoj, demografická a ekonomická změna: To jsou 

velká témata naší doby. Za těmito megatrendy se 

však skrývá mnoho jednotlivých témat a vzájemně 

propojených obchodních odvětví. Abychom získali 

nejperspektivnější investiční nápady společnosti 

Fidelity, propojujeme know-how našich 370 

analytiků s technickou podporou z oblasti umělé 

inteligence. Výsledkem je akciový fond se zaměřením 

na tematické oblasti, u kterých dlouhodobě 

předpokládáme mimořádný a stabilní výkon.
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  Dlouhodobá trendová témata: Akciový fond 

kombinuje tematické nápady společnosti 

Fidelity s nejlepším potenciálem a možné 

vítěze v důsledku strukturálních změn.

  Včasné rozpoznání potenciálu: Naši 

analytici po celém světě přispívají svými 

odbornými znalostmi k tomu, abychom 

včas nastoupili do slibných trendů.

  Atraktivní ocenění: Manažeři fondu 

upřednostňují férově oceněné růstové tituly, 

i z inovativních středně velkých firem.
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Prolínání trendových témat: Příklad elektromobilu
Skutečně propracovaná analýza není nikde důležitější než při tematickém investování: Protože platí, že k trendovým 

tématům je třeba přistupovat mezioborově. Příklad elektromobility: Naši globální automobiloví analytici se společně 

zabývají dynamikou soutěže mezi aktéry jako General Motors, Toyota, Tesla, Volkswagen a také firmami nekotovanými na 

burzách jako Dyson. Chemičtí analytici pomáhají pochopit technologii baterií u elektromobilů. Analytici nerostných surovin 

poskytují svoje hodnocení dynamiky nabídky a poptávky u lithia a kobaltu, které jsou potřeba pro baterie. A analytici 

společností ze sektoru utilit ukazují, jak lze vybudovat potřebnou infrastrukturu, jako jsou nabíjecí stanice.
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Rizika

		Hodnota podílů akciových fondů může kolísat a nelze ji 

zaručit.

		Fond investuje také do zemí rozvíjejících se trhů, které 

mohou být vystaveny specifickým politickým a 

hospodářským rizikům.

		Fond drží větší část titulů v cizích měnách. Změny 

směnných kurzů mohou vést ke ztrátám hodnoty. Měnově 

zajištěná třída podílových listů tato rizika neutralizuje.

		Fond podporuje ekologické a/nebo sociální 

charakteristiky. Zaměření na cenné papíry firem, které 

zohledňují kritéria udržitelnosti, může ovlivňovat vývoj 

hodnoty pozitivně nebo negativně, i ve srovnání s 

investicemi, které takové zaměření nemají. Kritéria 

udržitelnosti se u cenných papírů mohou měnit.

Příležitosti

		Fond se snaží o dlouhodobý kapitálový růst s pravidelnou 

výplatou výnosů.

		Široká globální diverzifikace má přispívat k co možná 

nejstabilnějšímu výkonnosti.

		Každé trendové téma se pečlivě analyzuje. K tomu 

využívají naši analytici inovativní a celostní proces, při 

němž se opírají také o umělou inteligenci a Big Data.

		Udržitelně orientovaní investoři mají šanci profitovat z 

fondu, u něhož z velké části upřednostňujeme společnosti 

s dobrými standardy v oblasti ekologie, sociálního 

chování a odpovědnosti managementu. Pro výběr 

využíváme naše vlastní analýzy.

1 Další informace k tomu najdete v prodejním prospektu nebo na stránkách fidelity.cz.
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