ZESTAWIENIE ZABEZPIECZANIA POZYCJI WALUTOWYCH
w subfunduszach Investors
SUBFUNDUSZE INWESTUJĄCE ZA GRANICĄ NIESTOSUJĄCE ZABEZPIECZENIA POZYCJI
WALUTOWYCH
2)

Investor Rosja
Investor Turcja

2)

Investor Indie i Chiny

2)

Investor Ameryka Łacińska

2)

SUBFUNDUSZE INWESTUJĄCE ZA GRANICĄ STOSUJĄCE ZABEZPIECZANIE POZYCJI WALUTOWYCH
Investor BRIC

1)

Investor Niemcy
Investor Nieruchomości i Budownictwa
Investor Gold Otwarty
Investor Akcji Rynków Wschodzących

1)

SUBFUNDUSZE INWESTUJĄCE W POLSCE I ZA GRANICĄ STOSUJĄCE ZABEZPIECZANIE POZYCJI
WALUTOWYCH
Investor Akcji
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
Investor Zrównoważony
Investor Nowych Technologii
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Investor Top 25 Małych Spółek
Investor Obligacji
Investor Oszczędnościowy
Investor Obligacji Rynków Wschodzących
Investor Obligacji Korporacyjnych
Investor Bezpiecznego Wzrostu

SUBFUNDUSZE INWESTUJĄCE W POLSCE BEZ RYZYKA WALUTOWEGO
Investor Dochodowy

1)

2)

Subfundusze przeznaczone dla Inwestorów pragnących zająć jednocześnie ekspozycje na kilku rynkach wchodzących, gdzie każdemu z rynków towarzyszy
ryzyko zmiany kursów walut poszczególnych krajów względem polskich złotych. Subfundusze stosują zabezpieczanie pozycji walutowych w relacji EUR/PLN
lub USD/PLN (odpowiednia waluta, w której nabywane są tytuły uczestnictwa funduszy lub subfunduszy zagranicznych będących przedmiotem lokat w/w
Subfunduszy). Fundusze lub subfundusze zagraniczne mogą stosować zabezpieczanie pozycji walutowych w relacji waluta lokalna/EUR lub waluta
lokalna/USD (np. rubel rosyjski/USD).
Subfundusze przeznaczone dla Inwestorów świadomych ryzyka związanego z inwestowaniem na danym rynku lokalnym, w tym ryzyka walutowego.
Subfundusze bardziej ryzykowne względem Subfunduszy, które dywersyfikują swoje przedmioty lokat pomiędzy kilkoma rynkami. Subfundusze nie
zabezpieczają pozycji walutowych, aby umożliwić świadomym Inwestorom korzystanie w pełni z sytuacji na danym rynku lokalnym. Wzrost wartości akcji
notowanych na danym rynku lokalnym przyciąga inwestorów zagranicznych i powoduje często wzrost zainteresowania lokalną walutą, w której akcje te są
wyceniane i handlowane. W związku z tym może to prowadzić do osiągania wyższych stóp zwrotu przez zagranicznych inwestorów (podwójny efekt: wzrost
wartości akcji + umacnianie się waluty lokalnej). Podwyższone ryzyko umożliwia osiąganie wyższych stóp zwrotu w okresach wzrostów na giełdach, ale
również może wiązać się z ponoszeniem wyższych strat w przypadku spadków na giełdach.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.
Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia.
Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł,
dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich
poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji
rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz
zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia
podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek
papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty
finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem
Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek
uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty
Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl.
Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez
nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych
funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu.
Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów
inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym
uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty
inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).

