
Dluhopisy

investování Do globálních Dluhopisů s 
vysokým výnosem za účelem stabilních 
perspektivních výnosů2

Korporátní dluhopisy s vysokým výnosem vyplácejí zpravidla vyšší 
úrokové kupony v porovnání s dluhopisy investičního stupně. Parvest 
Bond World High Yield nabízí svým investorům možnost profitovat 
z přístupu na trh s korporátními dluhopisy s vysokým výnosem 
v Severní Americe a Evropě díky mezinárodnímu zastoupení a 
znalostem lokálních poměrů našeho týmu pro globální korporátní 
dluhopisy. Fond, který je plně zajištěn do EUR (respektive třída 
Classic H CZK do české koruny), spravuje z New Yorku dluhopisy 
denominované v USD a z Paříže dluhopisy denominované v GBP. Naši 
zkušení portfolio manažeři těží z doporučení našeho specializovaného 
týmu analytiků v oblasti dluhopisů, které se zakládají na detailní 
analýze s cílem vybrat jen ty nejkvalitnější emitenty a vyhnout se 
takovým, u kterých hrozí neschopnost své dluhy splácet.

Doporučený investiční horizont fondu činí 3 roky. Fond investuje 
převážně do dluhopisů s vysokým výnosem, které disponují v této 
kategorii nejbezpečnějším ratingem, přičemž příležitostná expozice 
vůči dluhopisům s nižším ratingem nepřekračuje hranici 10%3. Fond 
aktivně neinvestuje do odvětví financí a emitentů na rozvíjejících se 
trzích.

hlavní boDy: 

 X kvalitně diverzifikovaná expozice na trzích 
korporátních dluhopisů s vysokým výnosem 
v severní americe a evropě

 X investiční proces založený na důkladném 
výběru emitentů v kombinaci s makro 
alokací doplněný o přísnou kontrolu rizika

 X Defenzivní přístup investování ve srovnání 
s konkurencí založený na strategii, při které 
expozice vůči odvětví financí a dluhopisům 
s vysokým výnosem s nižším ratingem 
nepřekračuje hranici 10%3

 X  třída classic h czk: plné měnové zajištění 
do czk 

ukazatel rizika

1 K 17/05/2013 byl BNP Paribas L1 Bond World High Yield spojen do nového podfondu 
Parvest Bond World High Yield

2 Neexistuje garance, že bude dosaženo výkonnostního cíle
3 Tyto interní údaje jsou čistě informativního charakteru a mohou se měnit. Rozhodující 

jsou údaje, které uvádí prospekt a KIID

1: nejnižší rizikový stupeň; 7: nejvyšší rizikový stupeň

SRRI: Syntetický ukazatel rizika a výnosu Evropského výboru pro cenné

papíry a trhy ESMA

Čím vyšší riziko, tím delší je doporučený investiční horizont

Zdroj: BNPP IP k 31/07/2014
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Váš cíl: 

X navýšení vašich příjmů

PARVEST BoND WoRLD 
HIGH YIELD1



Záměr

charakteristika:
Podfond Sicavu Parvest dle UCITS IV a 
lucemburského práva 

* Formou přesunu aktiv z podfondu BNPP L1 Bond 
World High Yield (založeného 10/03/2008) fondu BNP 
ParibasL1 SICAV.

** Classic H CZK;

Zdroj: BNPP IP k 31/07/2014

více informací najdete na adrese www.parvest.com
Tyto podklady sestavila a vydává společnost BNP Paribas Asset Management (BNPP AM)* ze skupiny BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Jsou pouze informativní povahy:
1. nepředstavují nabídku ke koupi ani výzvu k prodeji ani netvoří základ jakékoli smlouvy či závazku, resp. nelze se na ně odvolávat v souvislosti s jakoukoli smlouvou či závazkem, ani
2. nenahrazují investiční poradenství.
Je v nich odkazováno na určité finanční nástroje (dále jen „finanční nástroj(e)“), které byly schváleny a jsou regulovány podle právních předpisů země, ve které byly založeny.
Pokud není v aktuální verzi prospektu uvedeno něco jiného, nebyly podniknuty kroky, které by dovolovaly veřejně nabízet uvedené finanční nástroje v jiných zemích, kde takové kroky musejí být podniknuty, zejména pak 
ve Spojených státech amerických a občanům Spojených států amerických (ve smyslu Předpisu S amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933). Před nákupem finančních nástrojů v zemi, v níž jsou registrovány, 
by si proto investoři měli nejprve zjistit, zda úpis, nákup, držba nebo prodej takových finančních nástrojů není ze zákona nějak omezen.
Investoři, kteří hodlají do uvedených finančních nástrojů investovat, by si měli pečlivě přečíst aktuální prospekt, nabídku nebo jiné informativní podklady a prostudovat si také poslední výroční nebo pololetní zprávu 
daného finančního nástroje. Prospekt, nabídka a další informace o finančních nástrojích jsou k dispozici u případných místních zástupců společnosti BNPP IP nebo osob, které investování do finančních nástrojů nabízejí.
Názory uváděné v těchto podkladech odrážejí úsudek společnosti BNPP AM v uvedené době a mohou se měnit i bez předchozího upozornění. Společnost BNPP AM není povinna informace a názory v těchto podkladech 
aktualizovat ani jinak měnit. Před investováním do finančních nástrojů by se měli investoři ohledně právních, účetních a daňových otázek investice poradit se svými právními a daňovými poradci a sami pak nezávisle 
posoudit, zda je investice do uvedených finančních nástrojů, pokud je vůbec přípustná, pro ně vhodná a jaké pro ně může mít důsledky. Jsou-li v těchto podkladech zmiňovány různé typy investic, upozorňujeme na to, 
že s nimi je spojena různá míra rizika a že nelze nikdy s jistotou určit, zda je konkrétní investice pro určitého klienta nebo jako součást budoucího klientova investičního portfolia vhodná a zda mu bude přinášet zisky.
Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům není možné zaručit, že uvedené finanční nástroje splní svůj investiční cíl. Výnosy mohou být ovlivněny mj. investiční strategií a investičními cíli finančních nástrojů, zásadními 
podmínkami na trhu nebo vývojem ekonomiky včetně vývoje úrokových sazeb, tržních podmínek a celkové situace na trhu. Na výsledky uváděné v těchto podkladech mohou mít zásadní vliv různé strategie uplatňované u 
jednotlivých finančních nástrojů. Výkonnost dosažená v minulosti není zárukou výkonnosti v budoucnu a hodnota investic do finančních nástrojů může růst i klesat. Investoři nemusí získat zpět původně vloženou částku.
Údaje o výkonnosti uváděné v těchto podkladech nezahrnují případné provize, náklady spojené s vydáváním a zpětným odkupem podílových listů a daně.
* Společnost BNPP AM je investiční manažer registrovaný francouzským úřadem pro dohled nad finančním trhem Autorité des marchés financiers pod č. 96-02. Její právní forma je zjednodušená akciová společnost se 
základním kapitálem 64,931,168 eur a sídlem 1, boulevard Haussmann 75009 Paříž, Francie. obchodní rejstřík: RCS Paris 319 378 832. HYPERLINK "http://www.bnpparibas-am.com" www.bnpparibas-am.com
**„BNP Paribas Investment Partners“ je globální značka a název služeb správy aktiv ve skupině BNP Paribas. Pokud jsou v tomto dokumentu zmiňováni jednotliví správci aktiv ve skupině BNP Paribas Investment Partners, 
je to pouze pro Vaši informaci. Tyto společnosti nemusejí působit ve Vaší zemi. Pro další informace se obraťte na investičního partnera oprávněného působit na českém trhu.

Vysoký Výnos / HigH yield
Dluhopisy s vysokými výnosy jsou vydávány průmyslovými a finančními 
společnostmi, jejichž rating se u většiny ratingových agentur pohybuje pod 
úrovní bbb-/baa3.
tento významný segment, obzvláště pak průmyslové emise s ratingem bb a 
b, se u investorů těšil v poslední době stále větší oblibě, protože ti tak mohou 
těžit jednak z opětovného oživení ekonomického růstu jakož i zlepšení 
finanční situace společnosti.

RatingoVé agentuRy
ratingové agentury jsou společnosti vyhodnocující bonitu emitentů a kvalitu 
cenných papírů. na základě těchto informací jim pak přidělí odpovídající 
hodnocení, rating. mezi tři hlavní ratingové agentury patří moody´s, 
standard & poor's a Fitch.
pomocí úvěrový ratingů se měří pravděpodobnost dlužníkovy neschopnosti 
dostát svým finančním závazkům. analýzy se zakládají na kvalitativních a 
kvantitativních informacích.

jaká jsou rizika?
Hodnota investice může být ovlivněna kolísáním úrokových sazeb. Na změny 
úrokových sazeb může působit více elementů či událostí, mezi které patří např. 
měnová politika, výše diskontních sazeb, inflace atd. Důležitou informaci pro investora 
představuje fakt, že v případě navýšení úrokových sazeb dochází ke snížení hodnoty 
investice u dluhopisů a obligací. Kromě toho spadá tento fond do rizikovější kategorie, 
protože investuje do specifického a rizikovějšího segmentu na trhu s dluhopisy.

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 realizace odkupů 
pro takový podfond působící na podobném trhu 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.parvest.com
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správcovská 
společnost:

BNP Paribas Investment 
Partners Luxembourg

Delegovaný
finanční 
správce:

BNPP AM Inc

Datum vzniku*: 17/05/2013

benchmark:

Merrill Lynch BB-B Non-
Fin Dev Markets High 

Yield Constr
(se zajištěním do EUR) RI

poplatky za správu**: 1.61%

maximální správní
poplatky**: 1.20%

maximální vstupní
poplatky**: 5.00%

výstupní poplatky**: žádné

Depozitář: BNP Paribas Securities 
Services (Luxembourg)

isin: Classic H CZK Capitalisation:
LU1022394073 

 Classic Capitalisation:
LU0823388615 


