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КОД IS IN

LU1694769859

Ключови факти

Неу спехи на Стоковия сектор
Ф он д %
-0,59%

От датата на стартиране на НСА

НСА към края на месец а
НСА към

Въ звръ щ аемост за периода

3 1 ,9 9 U S D
2018-08-31

Обща стойност на фонда (мил.)

2 9 ,9 0 U S D

Начална дата на предлагане

2005-04-12

Стартиране на дял от клас

2018-03-23

Ф он д %
От датата на стартиране на НСА
-0,59%
Годишно след началната дата на предлагане -7,18%

Допъ лнителни идентификатори
КОД BLOOMBERG

Въ звръ щ аемост за периода

P EC A H N D L X

Текущи такси
Текущи такси
Встъпителна такса (съгласно
проспекта)

1 ,2 1 %
2018-0323
m a x.
5 ,0 0 %

¹ На база прогноза, тъй като този клас от дялове е
бил стартиран наскоро.

П ери од
-

-

Fu n d %
25,61%
20,35%
15,84%
14,21%
8,51%
6,27%
5,68%
2,38%

Ф он д %
-

Bm k %
26,13%
20,46%
16,07%
14,41%
8,73%
6,28%
5,53%
2,40%

Топ 5 Дъ лгосрочни позиц ии
Злато
Петрол Брент
Природен газ
Нерафиниран петрол
Царевиц а
Pioneer - Commodity Top 5

Теку щ и 12 месечни доходи

Такси и разходи

Петрол
Зърнени храни
Industrial Metals
Ценни метали
Природен газ
Soft Commodities
Д обитък
Олио
Pioneer - Commodity Sectors

Fu n d %
11,06%
8,94%
8,51%
8,39%
6,40%

Bm k %
11,22%
9,13%
8,73%
8,57%
6,41%

Анализ на портфолиото

Въ звръ щ аемост за календарна година

Пари в банка

16,93%

Срещ а с Екипа
P et er Kön i gba u er
Hea d o f R ea l As s ets
Производ ствен опит: 29 год ини
Време с Amundi As s et Management: 13
год ини

A n drea s Ma rci n kowski
Po rtf o lio M a n a g er - M u lti As s et
Производ ствен опит: 21 год ини
Време с Amundi As s et Management: 21
год ини

2013

2014

2015

2016

2017

Фонд %

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. Съществуват разходи,
свързани с хеджирането, което означава, че печалбата
от USD Клас хеджирани единиц и вероятно е по-ниска от
Клас EUR в същия Под-фонд. Този документ трябва да
се чете в съответствие със спец ифичния материал за
дадената страна, който наличен отделно.
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 .

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

Вижте следващите страниц и за друга важна информац ия.

Amundi S.F. - EUR Commodities Class A USD Non - Distributing Hedged

Анализ на риска
ед н а год и н а

от 3 г.

от 5 г.

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 S.F. - EUR
COMMODITIES ("под-фондът") е под-фонд на AMUNDI S.F. ("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.

Забележки
“Bloomberg®”, “Bloomberg Commodity Index” и "Bloomberg ex- Agriculture & Livestock Subindex" са марки на услуги на Bloomberg Finance L.P. и неговите филиали (наричани
общо „Bloomberg”) и са лиц ензирани за използване за определени ц ели от Amundi Люксембург С.А. Нито Bloomberg, нито UBS Securities LLC и неговите филиали (наричани
общо „UBS”) са свързани с Amundi Люксембург С.А., и Bloomberg и UBS не одобряват, подкрепят, преглеждат или препоръчват Pioneer S.F. - EUR Commodities. Нито
Bloomberg, нито UBS гарантират своевременността, точността, или пълнотата на каквито и да било данни или информац ия, свързани с Bloomberg Commodity Index or
Bloomberg ex- Agriculture & Livestock Subindex.

www.pioneerinves tments .bg

