
Zaparkování Vašeho majetku jen na vkladovém 

účtě stojí peníze: Inflace ukusuje každoročně z 

hodnoty peněz a k tomu se přidávají celkově 

nízké úroky. Jak lze aktiva ochránit před plíživými 

ztrátami? Jsou střednědobé a dlouhodobé 

výnosy nad mírou inflace možné? Naše vyvážená 

strategie v oblasti dluhopisů může otevřít cestu 

tímto směrem.

Zaměření investic

Zkušený specialista na dluhopisy Tim Foster a jeho 

spolumanažeři fondu propojují to nejlepší z pěti tříd dluhopisů. 

Jejich strategie cílí na

>  Bezpečnost: Státní dluhopisy s prvotřídní bonitou jako jsou  

ty německé;

>  Ochrana před stoupající inflací: dluhopisy indexované  

dle inflace;

>  Solidní výnosový potenciál: Kvalitní korporátní dluhopisy 

(„investičního stupně“)

>  Šance na vyšší zhodnocení: s vybranými dluhopisy z 

rozvíjejících se zemí;

>  Výnosový přídavek: Dluhopisy s vysokým výnosem od  

firem se slabší bonitou.

Co je dobré vědět

>  Mění se situace na trhu? Manažeři fondu neustále 

provádějí přezkum základního rozdělení do pěti tříd 

dluhopisů a pružně je přizpůsobují.

>  Změny na trhu mohou být: Růst, krize, změny úrokových 

sazeb centrálních bank nebo například stoupající inflace.

>  ESG v hledáčku: Manažeři fondu vyhledávají na jedné 

straně podniky, které mají z hlediska tématu udržitelnosti 

lepší výsledky než konkurenti. Na druhé straně zahrnují 

firmy, u nichž vidí v tomto ohledu zlepšující se situaci.
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  Vyvážený mix: Prvotřídní státní dluhopisy 

plus tituly s výrazným výnosem. 

  Aktivní řízení: Manažeři fondu bedlivě 

sledují trh a pružně reagují na změny  

na trhu. 

   Udržitelná strategie: Manažeři fondu 

dbají na dodržování standardů ESG 

(životní prostředí, sociální otázky, 

odpovědné řízení).
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Vyvážená 
kombinace 
dluhopisů 



Vystudovaný přírodní 

vědec a finanční analytik, 

ve společnosti Fidelity je 

od roku 2003. Od roku 

2007 pracuje Tim Foster 

jako manažer fondu a 

úspěšně spravuje

různé dluhopisové fondy.

Manažeři fondu  
Spolumanažerka fondu

Tim Foster 
Claudio Ferrarese

Založení hlavního fondu 08.03.2011

Objem prostředků ve fondu 760 mil. USD

Typ fondu Penzijní fond

Výplata výnosu každoročně vyplácející

Vstupní poplatek do max. 2,50 %

Poplatek za obhospodařování 1,00 %

Průběžné poplatky 1,44 %
Klasifikace  
udržitelnosti

Informace: Článek 8
Asociační koncept: Základní

A-ACC-EUR (zajištěný),  
akumulující

 ISIN 
LU0594300682  
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Rizika

		Pokud některý ze státních nebo nestátních emitentů 

nedodrží své platební závazky, mohou se objevit ztráty 

na hodnotě.

		Při investicích do dluhopisů se slabší bonitou se riziko 

výkyvů ceny zvyšuje.

		Změny úrokových sazeb mohou mít negativní dopad na 

vývoj hodnoty aktiv.

		Fond investuje také do zemí rozvíjejících se trhů, které 

mohou být vystaveny specifickým politickým a 

hospodářským rizikům.

		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

		 Kombinace různých tříd dluhopisů cílí na kladný výnos.

		 Široká diverzifikace různých tříd dluhopisů a regionů po 

celém světě má přispívat ke stabilnímu vývoji hodnoty.

		 Manažeři fondu mohou pružně reagovat na změny na 

trhu, aby využili šance a snížil rizika.

		 Měnově zajištěná třída podílů neutralizuje riziko v 

souvislosti s měnícími se měnovými kurzy.

		 Udržitelně orientovaní investoři mají šanci profitovat z 

fondu, u něhož jako těžiště upřednostňujeme společnosti 

s dobrými standardy v oblasti ekologie, sociálního 

chování a odpovědnosti managementu. Pro výběr 

využíváme naše vlastní analýzy

Stav: 31.12.2021

Manažer fondu: Tim Foster 

Fakta o fondu přehledně
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*   Používání pecete ESG LUXFLAG pro fond Fidelity 
Funds - Sustainable Strategic Bond Fund platí do 
31. brezna 2022.


