
ING Aria Lion Moderate (C Hedged Cap)
Podfond kolektivního investování společnosti ING Aria, investiční společnosti s variabilním
kapitálem (SICAV) založené podle lucemburského práva bez data splatnosti, podléhající
evropským právním předpisům a spravované společností ING Solutions Investment
Management S.A.
Výkonnost do 29. ríjna 2021 (viz níže pro více podrobností o riziku a další důležité informace).

LU1476744062ISIN

1 167,79Čistá hodnota aktiv

ZÁKLADNÍ INFORMACE

INVESTIČNÍ CÍL

Záměrem podfondu je usilovat o expozici v
dluhopisech a v nástrojích peněžního trhu a
v menší míře v kmenových akciích
především prostřednictvím otevřených
investičních fondů UCITS (Subjekty
kolektivního investování do převoditelných
cenných papírů) / UCI (Subjekty kolektivního
investování). Podfond smí usilovat o přímou
nebo nepřímou expozici v akciích,
dluhopisech a nástrojích peněžního trhu.

Cílem podfondu je zajistit stabilní růst
investovaného kapitálu a usilovat o
výnosnost související převážně s dluhopisy
a nástroji peněžního trhu.

Účelem podfondu je pasivní investování a
správa aktiv jménem investorů, což
znamená, že jakékoliv aktivní podnikatelské
řízení aktiv investory je vyloučeno.

Vývoj čisté hodnoty aktiv od zahájení (15/09/2016)
CZK

Čistá výkonnost očištěná o průběžné náklady (%)

YTD* 2017 2018 CZK 20202019říjen

Čistá výkonnost  1,03%  3,77%  2,05% - 4,19%  11,44%  3,28%

1Y 5Y3Y CZK Od zahájení

Roční čistá výkonnost  7,37%  3,25% 5,35%  3,09%

*   Year to Date, čistá výkonnost od 1. ledna
** Neexistuje dostatek údajů pro poskytnutí informace o historické výkonnosti.

Rozložení aktiv*** %

*** Podkladové UCITS/UCI fondy jsou zařazeny do výše uvedených kategorií.

Peněžní trh 4,4%
Dluhopisy 67,9%
Akcie 27,7%
Nemovitosti 0,0%
Komodity 0,0%
Jiné 0,0%



Regionální rozložení

Měsíční komentář k alokaci aktiv
Během měsíce října se akciové trhy po zářijovém poklesu zotavily díky novému období
zveřejňování neočekávaně příznivých čtvrtletních výsledků a navzdory pokračování energetické
krize a snížení prognózy růstu MMF na +5,9 % (vs. +6 % dříve) kvůli problémům s výrobním
řetězcem a zhoršující se zdravotní situaci rozvíjejících se zemí. Růst HDP ve 3. čtvrtletí 2021 ve
Spojených státech a Číně výrazně zpomalil, ale v eurozóně zůstal silný. Problémy výrobního
řetězce však zatížily jak průmyslová data, tak podnikatelské prostředí. V souvislosti s globální
energetickou krizí se inflace nadále vyšplhala na víceletá maxima a způsobila, že na trzích se
projevilo očekávání ohledně zvyšování úrokových sazeb.

Co se týče centrálních bankéřů, ECB v Evropě ponechala refinanční sazbu na úrovni 0 % a
potvrdila pokračování pandemického nouzového programu nákupu (PEPP) ve výši 1 850 mld. €, a
to nejméně do konce března 2022. Instituce uvedla, že pozorně sleduje inflační očekávání a vývoj
mezd, zatímco je i nadále obtížné předvídat délku trvání napětí způsobeného oživením po
pandemii COVID-19. Ve Spojených státech J. Powell oznámil, že je nyní správný čas uvažovat o
zužování (snižování nákupů aktiv), ale dodal, že je příliš brzy na zvyšování sazeb. Tečky ukazují, že
k prvnímu zvýšení sazeb by mohlo dojít v roce 2022. Pravděpodobnost zvýšení sazeb na trhu již v
příštím roce vzrostla po zveřejnění zápisu z 62 % na 65 %.

Pokud jde o ekonomická data, HDP eurozóny ve 3. čtvrtletí narostl na 2,2 % (oproti očekávaným
2,1 %). Kompozitní PMI se však v říjnu snížil na 54,3 ze zářijové hodnoty 56,2. Inflace také v říjnu
zrychlila na +4,1 % meziročně oproti očekávaným +3,7 %. V USA vzrostl HDP za 3. čtvrtletí
meziročně o +2,0 % oproti konsensu +2,7 %. Maloobchodní tržby se v září zvýšily o +0,7 %
(očekávaná hodnota -0,2 %). Index výrobního sektoru „Empire State“ klesl na 19,8 ze zářijových
34,3.

Po mírném poklesu minulý měsíc skončil světový index MSCI All Countries World Index v říjnu
růstem o +5,3 % (v eurech) a dosáhl nového historického maxima.

Tento výkon vysvětlují především dobré výsledky společností na obou stranách Atlantiku a
úroveň reálných úrokových sazeb, které zůstávají velmi nízké.

Obavy z inflace v kombinaci s možnými dopady přísnější měnové podpory znepokojují investory.
Dluhopisové trhy to uvedlo do stavu neklidu.

Výnosy desetiletých německých vládních dluhopisů vzrostly z -0,19 % na konci září na -0,10 %,
čímž se opět dotkly maximálních hodnot z minulého čtvrtletí. Mírný pokles v tomto období
zaznamenaly také podnikové dluhopisy (Investment grade).

Za poslední měsíc jsme neprovedli žádné změny.

NÁKLADY
ISIN LU1476744062

Vstupní poplatek max. 5%

Výstupní poplatek Ne

Průběžný poplatek 1,84%

Klíčové informace

Měna CZK

Měnové zajištění Ano (z EUR)

Frekvence výpočtu čisté
hodnoty aktiv

Denní

Celková čistá aktiva fondu
(mil. EUR)

1 186,43

Celková čistá aktiva
podfondu (mil. EUR)

 315,97

Volatilita  3,09

Sharpův poměr  2,01



Specifická rizika
•Měnové riziko: Podfond investuje na zahraničních trzích. Může být ovlivněn změnami směnných kurzů, které mohou vést k poklesu nebo růstu
vaší investice.

•Úrokové riziko: Při zvýšení úrokových sazeb může dojít k poklesu hodnoty cenných papírů s pevným výnosem držených Podfondem. Mezi cenami
dluhopisů a jejich výnosem může existovat inverzní vztah, tedy když cena dluhopisů klesá, výnosy rostou.

•Kreditní (úvěrové) riziko: Podfond investuje do dluhopisů, hotovosti a dalších nástrojů peněžního trhu. Existuje riziko, že emitent nedodrží svůj
závazek. Pravděpodobnost, že se tak stane, bude záviset na úvěrové bonitě emitenta. Riziko nedodržení závazku je zpravidla nejvyšší u dluhopisů s
ratingem pod investičním stupněm.

•Finanční, ekonomická a politická rizika: Finanční nástroje ovlivňují různé faktory, k nimž patří mimo jiné ekonomický vývoj emitentů, kteří jsou
sami ovlivňováni celkovou hospodářskou situací světa i hospodářskými a politickými podmínkami v každé zemi.

Zajišťování tříd akcií, což je metoda snažící se řídit specifické měnové riziko, může vyústit v dodatečné kreditní riziko a zbytkové tržní riziko v závislosti
na účinnosti provedeného zajištění.

1. Informace obsažené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Nejsou nabídkou, jejich cílem není nabádání ani vyzývání
k obchodování, k nákupu nebo prodeji uvedených investic, ani k volbě jakékoliv obchodní strategie. Uvedené informace mohou být změněny bez
předchozího oznámení.
2. Přestože byla informacím uvedeným v tomto dokumentu věnována zvláštní pozornost, jejich přesnost, správnost a úplnost se nikterak
nezaručuje, ať už explicitně či implicitně. Uvedené informace mohou být předmětem aktualizace nebo změny bez předchozího oznámení. Přímou
nebo nepřímou odpovědnost za informace a/nebo doporučení uvedená v tomto dokumentu nenese ani společnost ING Solutions Investment
Management S.A., ani žádná jiná společnost nebo subjekt Skupiny ING, ani žádný z jejích členů představenstva, odpovědných pracovníků nebo
zaměstnanců. Tento dokument není určen žádnému konkrétnímu investorovi; dokument nezohledňuje investiční cíle, finanční situaci nebo
specifické potřeby žádného konkrétního investora.
3. Nelze se dovolávat žádné přímé nebo nepřímé odpovědnosti v případě ztráty, kterou by utrpěli investoři, jež použili tento dokument nebo založili
svá rozhodnutí na uvedených informacích. Každá investice s sebou nese určitá rizika. Hodnota vaší investice se může zvyšovat, ale i snižovat.
Údaje o předchozí výkonnosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti a v žádném případě na ně nelze tak nahlížet.
4. Fond je podfondem společnosti SICAV ING Aria registrované v Lucembursku. Společnost SICAV ING Aria získala řádné oprávnění k podnikání od
Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) v Lucembursku.
5.Další informace o tomto investičním fondu nejdete v prospektu a v dokumentu „Klíčové informace pro investory“ (KIID). KIID investičního fondu
zmiňovaného v tomto dokumentu byl již zveřejněn; obsahuje všechny nezbytné informace o produktu, nákladech a potenciálních rizikách.
Nevystavujte se neuváženým rizikům. Doporučujeme, abyste si tento KIID pozorně přečetli. Investiční fondy nikterak nezaručují výnosnost investic.
Předešlá výkonnost není ani spolehlivým ukazatelem ani zárukou budoucí výkonnosti. Účelem informací uvedených v tomto dokumentu není
vyzývat k prodeji investic nebo k upisování cenných papírů v zemích, kde to zakazují místní státní orgány nebo legislativa. Doporučujeme vám,
abyste si před realizací investice přečetli tento prospekt. Informace uvedené v tomto dokumentu nelze považovat ani za individuální investiční
radu ani za daňové nebo právní poradenství. Tento dokument byl vyhotoven se vší nezbytnou a řádnou péčí. Informace uvedené v tomto
dokumentu neudělují žádná práva. V případě potřeby podrobnějších informací se obraťte na svého investičního poradce. Poslední prospekt,
nejnovější periodické právní předpisy a veškeré další praktické informace jsou zdarma k dispozici v anglickém jazyce u správcovské společnosti ING
Solutions Investment Management S.A., 26, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk nebo na webových stránkách www.ing-isim.lu
6. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm uvedené nelze kopírovat, reprodukovat, šířit ani poskytovat jakýmkoli osobám
bez předchozího písemného souhlasu společnosti ING Solutions Investment Management S.A.

Důležitá informace

  10 hlavních pozic

Hlavní pozice v podfondu
Měna Váha

BSFS BLACKROCK ESG EURO BOND FUND X2C  6,8%1. EUR
OSTRUM SOUVERAINS EURO-IC  6,7%2. EUR
AMUNDI INDEX JP MORGAN EMU GOV IG I14E  6,7%3. EUR
KEMPEN EUR SUSTNBL CR FD IXE  6,6%4. EUR
NN L EUR SUS CREDT Z CAP EUR  6,1%5. EUR
LYXOR EURMTS MW GOVBOND DR  5,5%6. EUR
AIS PRIM EURO CORPOS ETF DR D  5,1%7. EUR
SCHRODER INTL EURO CORP-CAC  4,6%8. EUR
LOF GLOBAL CLIMATE BOND USD N CAP UH  3,9%9. USD
RCGF ROBECOSAM GLO SDG-IH EUR  3,9%10. EUR

INFORMACE

Kód Bloomberg ILIMDCC LX

Kód Reuters LP68389071

Datum zahájení
podfondu

10/10/2014

Datum uvedení CZK
třídy na trh

15/09/2016


