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Ключови факти
НСА към края на месец а

1 1 ,7 6 U S D

НСА към

2018-06-29

Обща стойност на фонда (мил.)

9 3 7 ,9 2 U S D

Начална дата на предлагане

2000-06-27

Стартиране на дял от клас

2002-05-02

Категория Морнингстар ™

EU R GOVERN MEN T
BON D

Сравнителен показател

1 0 0 % JP MORGA N EMU

Допъ лнителни идентификатори
КОД BLOOMBERG

P IOEBA D L X

Встъпителна такса (съгласно
проспекта)

Анализ на портфолиото

Ф он д %
-3,13%
2,62%
2,07%
6,33%
0,47%
2,35%
1,41%
15,07%

От нач. на год.
една година
год. за пер. от 3 г.
три години
год. за пер. от 5 г.
пет години
год. за пер. от 10 г.
десет години

Бчм %
-2,19%
4,28%
4,02%
12,55%
2,01%
10,45%
1,87%
20,35%

Теку щ и 12 месечни доходи
П ери од
2017-06-30
2016-06-30
2015-06-30
2014-06-30
2013-06-30

2018-06-29
2017-06-30
2016-06-30
2015-06-30
2014-06-30

Ф он д %
2,62%
-2,47%
6,24%
-15,70%
14,19%

Бчм %
4,28%
-0,63%
8,62%
-15,01%
15,46%

Въ звръ щ аемост за календарна година

Такси и разходи
Текущи такси
Текущи такси

Въ звръ щ аемост за периода

0 ,9 1 %
2017-1231
m a x.
5 ,0 0 %

Цели и Инвестиционна политика
Ц ел : Под-фондът има за ц ел да увеличи стойността
на инвестиц ията ви и да носи доход през
препоръчителния период на държане.
П орт ф ей л
от
ц ен н и
кн и жа : Под-фондът
инвестира предимно в деноминирани в евро
Европейски правителствени облигац ии. Под-фондът
може също да инвестира и до 30% от активите си в
корпоративни облигац ии, издадени от европейски
дружества, които са или деноминирани в евро, или в
други валути, при положение че тези валути са
хеджирани към еврото. Под-фондът не инвестира в
акц ии, или в конвертируеми ц ени книжа. Подфондът може да използва деривати, за да намали
различни рискове, за ефективно управление на
портфейла и като начин да придобие експозиц ия
(дълга или къса) към различни активи, пазари или
източниц и на доход. Това може да доведе до високо
ниво на ливъридж. По спец иално, под-фондът ще
инвестира в краткосрочни и средносрочни лихвени
суапове.

Срещ а с Екипа
C osi m o Ma ra sci u l o
D ep u ty Hea d o f Eu ro F ixed I n co m e
Производ ствен опит: 20 год ини

2017
2016
2015
2014
2013

Ф он д %
11,99%
-1,36%
-9,84%
-1,85%
6,88%

Бчм %
14,32%
0,13%
-8,69%
-0,31%
7,00%

Предоставените дании за доходността се основават на
НСА след начисляване на таксите и се отнасят
единствено до дяловете от клас "А". По-подробна
информац ия относно дяловете от други класове може
да намерите в Проспекта.
Ми н а л от о п ред ст а в ян е н е га ра н т и ра и н е е
п ока за т ел н о за бъ д ещ и резул т а т и .

Общ брой на вложенията
водещи 10 вложения

63
49,06%

Водещ и 10 вложения в облигац ии
ITALIAN REPUBLIC 4.75% (01/08/23)
SPAIN (KINGDOM OF ) 1.4% (30/04/28)
ITALIAN REPUBLIC 5.0% (01/09/40)
FRANCE 3.25% (25/10/21)
FRANCE 0.1% (01/03/28)
SPAIN (KINGDOM OF ) 4.65% (30/07/25)
GERMANY 5.5% (04/01/31)
SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28)
FRANCE 4.25% (25/04/19)
FRANCE 6.0% (25/10/25)

Ф он д %
7,58%
6,67%
6,18%
5,07%
4,69%
4,59%
3,72%
3,68%
3,53%
3,40%

Валу та
Ф он д %
Бчм %
евро
99,71%
100%
канадски долар
0,06%
лира стерлинга
0,06%
австралийски долар
0,05%
щатски долар
0,03%
японска йена
0,03%
швейц арски франк
0,03%
сингапурски долар
0,02%
датска крона
0,01%
Д руги
-0,01%
▴ Тези данни отразяват експозиц ията на валутни
деривати и пазарната стойност на кредитни, лихвени и
капиталови деривати.

Профил на Риска и Доходността
По-нисък риск (не е без риск)
По-ниско потенц иал но възнагражд ение

По-висок риск
По-високо потенц иал но възнагражд ение

Ка кв о озн а ча в а т ози п ока за т ел за ри ска ?
Горепосоченият показател за риска класифиц ира потенц иалния риск и потенц иалното възнаграждение и се
основава на средносрочната променливост на ц ените на дяловете (колко рязко действителната или
прогнозираната ц ена на дял на подфонда се е покачила и намалила в рамките на пет години). Историческите
данни, като тези, използвани при изчисляването на този синтетичен индикатор, може да не са надеждна
индикац ия за бъдещ профил на риска на подфонда. Най-ниска категория не означава инвестиц ия „без риск“.
Показателят на риска на подфонда не е гарантиран и може да се промени с течение на времето. Категорията за
риска на подфонда отразява факта, че като клас от активи, ц ените на облигац иите с инвестиц ионен рейтинг са
склонни да бъдат по-малко нестабилни спрямо ц ените на облигац иите без инвестиц ионен рейтинг. За
нехеджирани класове на валута, движението на валутния курс може да се отрази на показателя за риска, когато
валутата на основните инвестиц ии се различава от валутата на класа от дялове.
Д оп ъ л н и т ел н и осн ов н и ри сков е :
Показателят за риска отразява условията на пазара през последните години и може да не улавя адекватно
следните допълнителни основни рискове на подфонда:
Р и ск от кон т ра ген т а : Страните по договорите могат да нарушат своите задължения по договори с деривати,
сключени с Под-фонда.
Кред и т ен ри ск : Емитентите на облигац ии, притежание на Под-фонда, могат да не успеят да платят дължимата
главниц а или лихва.
Оп ера ц и он ен ри ск : Загуби могат да възникнат вследствие на човешка грешка или пропуск, грешки при
обработката, прекъсвания в системата или външни събития.
Р и ск от д ери в а т и : Д ериватните инструменти създават ливъридж в Подфонда и могат да доведат до
движение в стойността на основните инвестиц ии, което да увеличи печалбите или загубите на Подфонда.

Време с Amundi As s et Management: 17
год ини

Ri ch a rd C a sey
Hea d o f G o v ern m en t B o n d s , Eu ro p e
Производ ствен опит: 14 год ини
Време с Amundi As s et Management: 3 год ини

Вижте следващите страниц и за друга важна информац ия.
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Забележки
Footnote - Morningstar (B2C)

Разпределение на активи

97,81 %
Правителство
100,00 %

Възникващи
правителствени

2,01 %

0%

Фонд %

50 %

100 %

Страна

Кредитен рейтинг

Кред и т н о
П ред ст . н а
Бчм %
п ред ст . (%)
И П (%)
Ф ранц ия
23,73%
25,29%
4,86%
Италия
19,26%
22,48%
4,68%
Испания
21,30%
14,36%
0%
Д руги
4,01%
2,19%
7,94%
Белгия
11,22%
6,29%
0%
Австрия
5,03%
3,75%
0%
Холандия
4,88%
5,12%
0%
Ф инландия
4,37%
1,52%
0%
Ирландия
2,32%
1,97%
0%
Германия
3,72%
17,02%
-29,70%
▴ Тези данни отразяват експозиц ията на кредитни и
лихвени деривати.

Ф он д %
Бчм %
AAA
8,59%
22,14%
AA
44,35%
36,87%
A
23,61%
16,33%
BBB
23,27%
24,66%
Д анните за кредитния рейтинг и изчисленията за
средното кредитно качество използват Медиана на
наличните рейтинги в S & P, Moodys и Fitch. Д анните за
кредитния рейтинг отразяват експозиц ията на всички
кредитни деривати.

150 %

Бчм %

▴ Тези данни отразяват експозиц ията на кредитни
деривати.

Забележки
Morningstar Рейтинг: Авторско право© 2018 Morningstar UK Limited. Всички Права са Запазени. Информац ията по-долу, (1) не може да се копира или дистрибутира и (2) не е
необходимо да бъде вярна, ц ялостна и навременна. Нито Морнингстар, нито техните информатори са отговорни за вреди или загуби, възникнали при използването на тази
информац ия.
На 16.02.2018 PIONEER FUNDS – EURO BOND беше преименуван на AMUNDI FUNDS II – EURO BOND.

Отхвъ рляне
Ако не е упоменато друго, ц ялата информац ия е актуална към 29.12.2017 г. и ц ялата изнесена информац ия е подготвена от Amundi Asset Management. AMUNDI FUNDS II EURO BOND ("под-фондът") е под-фонд на AMUNDI FUNDS II ("фонда"), взаимен фонд с отделни под-фондове установени съгласно законодателството на Великото
Херц огство Люксембург.
Стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния
размер на вложените средства. Инвестиц иите в договорните фондове не са гарантирани от гаранц ионен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранц ия. Бъдещите
резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Не може да има гаранц ия, че държавите, пазарите или
секторите на икономиката ще се представят както се очаква. Инвестиц иите включват определени рискове, в това число политически и валутни. Нормата на възвръщаемост
и номиналната стойност на инвестиц ията ще се колебаят като биха могли да доведат до загуба на капитал. Всеки инвеститор следва да се запознае подробно с проспекта
преди да вземе инвестиц ионно решение. Настоящите материали не представляват проспект и не ц елят предлагане на дялове. За допълнителна информац ия относно
фонда/под-фондовете изисквайте безплатните Д окументи с ключова информац ия за инвеститорите от Pioneer Global Investments Limited, компания групата Aмунди, с адрес
1 George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2 или се обадете на Телефон + 353 1 480 2000, Ф акс + 353 1 449 5000.
Всяко лиц е, което не е компетентно лиц е не трябва да извършва действия или да се доверява на този документ или на неговото съдържание. Настоящият докумет се
разпространява на базата на споразумение с дистрибутора на под-фонда/фондовете.
Оферта за продажба на дялове няма да бъде правена в държава, в която правосъдието забранява изготвянето на подобни оферти, даване на консултац ии и продажба на
дялове. Не всички класове дялове се предлагат във всички държави. Д яловете на под-фондовете не се предлагат в САЩ, в територии под влияние на американското
правосъдие или на/ с ц ел извличане на печалба на американски граждани.
Във Великобритания, под-фондовете се предлагат на пазарните контрагенти и междинни потребители, но не и на частни клиенти. Ф ондът/под-фондовете, споменати в този
документ, представляват нерегулирана колективна схема за инвестиране съгласно правилата на Агенц ията за финансови услуги и Плана за обезщетение на финансовите
успуги. Като следствие от това, правилата на Великобритания за защита на физическите лиц а клиенти няма да се прилагат.

www.pioneerinves tments .bg

