
INVESTOVÁNÍ DO KONVERTIBILNÍCH DLUHOPISŮ Z CELÉHO 
SVĚTA
Tento globální fond patří k pěti celosvětově největším ve své kategorii co se týče 
celkového objemu spravovaných aktiv*. Investorům se tak otevírají dveře na 
celosvětový trh s globálními konvertibilními dluhopisy bez jakýchkoli omezení ve 
smyslu jednotlivých regionů, sektorů či emitentů. Skladba portfolia je určována 
na základě nejlepších doporučení našich specialistů na konvertibilní dluhopisy 
působících v Evropě a Asii.

Věříme, že alokalizace konvertibilních dluhopisů v rámci diverzifikovaného portfolia 
výrazně přispívá k rovnoměrnému rozložení rizika a výnosu. Z dlouhodobého hlediska 
nabízejí konvertibilní dluhopisy atraktivní výnosy, přičemž jejich volatilita je nižší než 
v případě akciových trhů. Díky tomu mohou výrazně profitovat ze zotavení akciových 
trhů a zároveň jsou schopny reagovat podobně jako dluhopisy v případě tržních 
poklesů.

HLAVNÍ BODY:

 X Fond, který nabízí výnosy podobné 
akciím ale s podstatně  menší mírou 
volatility.

 X Možnost globálního uplatnění této 
hybridní třídy aktiv.

 X Zkušený tým odborníků na globální i 
regionální úrovni v otázkách strategie 
a analýz.

 X Třída Classic RH CZK: plné měnové 
zajištění do CZK.

* Zdroj: BNPP AM: EUR 1,21 miliard (k 28/02/2017)

1: nejnižší rizikový stupeň; 7: nejvyšší rizikový stupeň

SRRI: Syntetický ukazatel rizika a výnosu

Čím vyšší riziko, tím delší je doporučený investiční horizont

Zdroj: BNPP AM k 30/08/2019

UKAZATEL RIZIKA
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JAKÁ JSOU RIZIKA?
Konvertibilní dluhopisy se skládají z komponentů charakteristických jak pro akciový 
tak pro úrokový trh. Profil riziko/výnos se nachází mezi profilem rizik těchto dvou trhů.

Čím vyšší riziko, tím delší je doporučený investiční horizont.

Investice jsou objektem tržního kolísání a jsou spojeny s riziky, která jsou typická pro 
investování do cenných papírů. Hodnota investice a výnos, který přináší, může klesat i 
stoupat a je zde i taková možnost, že se investorovi nepodaří pokrýt počáteční výdaje.

Specifická rizika spojená s tímto fondem lze najít v popisu níže: 

Úvěrové riziko: Toto riziko se vztahuje na schopnost emitenta dostát svým závazkům: 
pokles ratingu emise nebo emitenta může vést k poklesu hodnoty dluhopisu, do kterého 
subfond investoval.

Riziko likvidity: Toto riziko vzniká tehdy, pokud daná aktiva lze jen těžko prodat za 
odpovídající cenu na trhu v požadovaném čase vzhledem k nedostatku kupujících.

Riziko protistrany: Toto riziko je spojené se schopností protistrany dostát svým 
závazkům v případě finanční transakce, mezi které mimo jiné patří platba, doručení a 
proplacení.

Operační a depositářské riziko: Některé trhy jsou méně regulované než většina 
mezinárodních trhů, tudíž s sebou služby spojené s opatrovnictvím a likvidační služby 
pro daný subfond na těchto trzích mohou nést zvýšené riziko.

Riziko derivátů: V případě investování do OTC nebo notifikovaných derivátů má fond za 
cíl zajistit a/nebo maximalizovat zhodnocení svojí pozice. Pozornost by měl investor 
věnovat skutečnosti, že maximalizace zvyšuje volatilitu daného subfondu.

Více informací o jednotlivých rizicích najdete v prospektu fondu v sekci "Investment 
Risks", který je dostupný na adrese www.bnpparibas-am.com

KONVERTIBILNÍ DLUHOPISY: 
- Konvertibilní dluhopis je dluhopis, který opravňuje svého držitele 

proměnit dluhopisy emitenta ve firemní akcie dle směnného kurzu. 
Kombinací vlastností dluhopisů a akcií se konvertibilní dluhopisy řadí 
mezi hybridní nástroje.

- Konvertibilní dluhopisy mohou těžit z následujících vlastností:
 Jako dluhopis poskytuje návratnost na základě jeho držení (carry). 
 S právem podílet se na akciích emitenta s jasně stanovenou mírou 

konverze je citlivý na změnu cen přidružených cenných papírů (delta).
Tento hybridní produkt se nakupuje především kvůli svému defenzivnímu 
(asymetrickému) profilu. Pokud dojde na akciových trzích k poklesu, 
charakteristika dluhopisu poskytuje ochranu v podobě pravidla bond 
floor. Pokud se však trhy zvednou, charakteristika akcií nabízí investorům 
možnost podílet se na zisku.

Více informací najdete na adrese www.bnpparibas-am.cz a www.bnpparibas-am.sk
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, „společnost pro správu investic“, je zjednodušená akciová společnost se sídlem na adrese 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, RCS Paris 319 378 832, registrovaná 
u "Autorité des marchés financiers" pod číslem GP 96002.
Tento materiál byl zpracován a je vydáván společností pro správu investic. Obsahuje názory a statistické údaje, které jsou v den zveřejnění považovány za zákonné a správné podle stavu ekonomického a finančního 
prostředí v té době. Tento dokument nepředstavuje investiční poradenství ani netvoří součást nabídky nebo výzvy k upisování nebo k nákupu jakéhokoli finančního nástroje nebo finančních nástrojů, a ani tento dokument 
ani žádná jeho část nepředstavuje základ jakékoli smlouvy nebo závazku. 
Tento dokument je poskytován bez znalosti situace investorů. Před jakýmkoli upisováním by si investoři měli ověřit, ve kterých zemích jsou finanční nástroje uvedené v tomto dokumentu registrovány a povoleny k 
veřejnému prodeji. Finanční nástroje nelze veřejně nabízet ani prodávat zejména ve Spojených státech. Investoři, kteří uvažují o upisování, by si měli pečlivě přečíst nejnovější prospekt a Dokument s klíčovými informacemi 
pro investory (KIID), které jsou schváleny regulačním orgánem a jsou k dispozici na webových stránkách. Vyzýváme investory, aby se seznámili s nejnovějšími finančními výkazy, které jsou k dispozici také na webových 
stránkách. Investoři by se měli před investováním poradit se svými právními a daňovými poradci. Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům nemůže existovat žádná záruka, že finanční nástroj nebo finanční nástroje 
dosáhnou svých investičních cílů. Jejich hodnota může klesat i stoupat. Hodnotu investice mohou ovlivnit zejména změny směnných kurzů. Výkonnost je uváděna bez manažerských poplatků a je vypočítávána s pomocí 
globálních výnosů s časovým rozlišením, s čistými dividendami a reinvestovanými úroky a nezahrnuje poplatky za upisování, poplatky za zpětné odkoupení, devizové poplatky nebo daň. Výkonnost v minulosti není 
zárukou budoucích výsledků. 
Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou k dispozici na www.bnpparibas-am.com 

CHARAKTERISTIKA:
Podfond Sicavu BNP Paribas Funds dle 
UCITS V a lucemburského práva

* Formou přesunu aktiv z podfondu BNPP L1 Convertible 
Bond World (založeného 16/03/2004) fondu BNP Paribas 
L1 SICAV.

** Classic RH CZK Capitalisation;

Zdroj: BNPP AM k 30/08/2019

Správcovská 
společnost:

BNP Paribas Asset  
Management Luxembourg

Delegovaný 
správce: BNPP AM

Datum vzniku*: 17/05/2013

Benchmark**:

Thomson Reuters 
Global Focus

Hedged Convertible Bond 
(CZK)

Měna**: CZK

ISIN codes: Classic RH EUR 
Capitalisation: 

LU0823394852

 

Classic RH CZK  Capitalisation: 
LU0823394423

Classic Capitalisation
LU0823394779

Průběžné poplatky**: k 31/10/2018

Classic RH CZK 
Capitalisation: 1,62%

Maximální správní 
poplatky**: 1,20%

Maximální vstupní 
poplatky**: 3,00%

Maximální výstupní 
poplatky**: žádné

Depozitář:
BNP Paribas 

Securities Services 
(Luxembourg)
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