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Charakteristika fondu Základní informace o fondu

ISIN CZ0008474954

Datum zahájení nabízení 19. září 2016

Typ fondu smíšený

Největší zastoupení aktiv akcie

Měna fondu CZK

Vývoj hodnoty podílového listu fondu Objem fondu (NAV) 188,3 mil. CZK

Úplata investiční společnosti 7%

Vstupní poplatek 2%

Výstupní poplatek 0%

Výkonnostní poplatek 10%

Riziková třída (SRI)

← Nižší riziko Vyšší riziko →

1 2 3 4 5 6 7

Doporučený investiční horizont

Struktura cenných papírů podle investičních témat

Největší pozice v majetku fondu

VanEck Agribusiness ETF

iShares U.S. Real Estate ETF

Vanguard Real Estate ETF

Energy Select Sector SPDR Fund

SPDR dow Jones Global Real Est

SPDR Gold Shares

Dual Return Fund - Vision Micr

Invesco Dynamic Food & Beverag

ROBO Global Robotics and Autom

Global X Robotics & Artificial

Komentář portfolio manažera

Jan Chytrý, portfolio manažer

Upozornění

RAIFFEISEN FOND ALTERNATIVNÍ

0,31% 1,71% p.a./11,88%

od vzniku1M 3M 6M

• Investice především do vybraných segmentů akciového trhu, komodit, realit a ciz.

měn

• Široká diverzifikace investičního portfolia

• Aktivní správa investiční strategie odborníky

• Investice spojena s rizikem úvěrovým, tržním, měnovým a nedostatečné likvidity

YTD
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Graf výkonnosti zachycuje období od 19. 09. 2016 do 30. 4. 2023. Údaje o výkonnosti se týkají minulosti a zahrnují veškeré poplatky a náklady hrazené z

majetku fondu, s výjimkou případných vstupních a výstupních poplatků. Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20% z kladného hospodářského

výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Zdrojem

dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Hodnota investice a výnos z ní mohou kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Úplný

název fondu a další informace, mimo jiné o poplatcích a rizicích obsažených v investici, sdělení klíčových informací a statut fondu jsou k dispozici v češtině

na www.rfis.cz. 
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Pro investory na finančních trzích se duben 2023 zapsal jako další úspěšný měsíc. Celosvětový akciový index MSCI ACWI se při zohlednění vyplacených

dividend posunul o dalších téměř 1,5 % výše, k čemuž mu pomohla především úspěšně nastartovaná sezóna zveřejňování hospodářských výsledků firem za

první kvartál letošního roku. V rámci amerického akciového indexu S&P 500 již publikovalo své výsledky více než 50 % společností, z nichž 79 % na úrovni

čistého zisku překonalo medián analytických odhadů. Dařilo se také českým dluhopisům, které si měřeno indexem Bloomberg Czech Govt All > Yr v dubnu

polepšily o 0,8 %. Nicméně, finanční trhy po celém světě (a dluhopisové zvláště) s velkou netrpělivostí vzhlížejí k měnovým zasedáním amerického Fedu a

Evropské centrální banky, naplánovaným na první květnový týden, kde kromě dalšího zvýšení úrokových sazeb bude signalizována také strategie těchto

institucí do budoucna. Ve stejném termínu zasedá rovněž Česká národní banka, zde je však základním scénářem stabilita sazeb na stávající úrovni 7 % p.

a.
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