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Rok 2009 - VÝNOSY
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AKCIOVÉ FONDY - ZÁKLADNÉ
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - základné

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

ING Višegrádsky akciový fond
V portfóliu akcie prevažne českých, poľských a 
maďarských akciových spoločností.

Z akcií je to predovšetkým ČEZ, Telefonica, 
Komerční banka, Erste Group Bank, OTP Bank, 
MOL, PKO Bank Polski, NWR, VIG, Unipetrol...

Investičný štýl – zmiešaný , stredná kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie  0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 88% (43% CZK, 26% PLN, 19% HUF)

b) Volatilita 3 roky - 30,42%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09           44,65%

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - základné

ING Invest Emerging Markets
V portfóliu akcie prevažne čínskych, brazílskych, 
kórejských, indických a ruských akciových 
spoločností.

Z akcií je to predovšetkým Samsung, Petrobras, 
Vale, Rosneft, Cnooc, Turkiye Garanti Bankasi...

Investičný štýl – rastový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 100% 13% USD,21% HKD,16% BRL..) 

b) Volatilita 3 roky – 32,12%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09 71,93%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - základné

ING Invest EMU Equity
V portfóliu akcie štátov EMÚ a to predovšetkým z 
Nemecka, Francúzska, Španielska a Holandska.

Z akcií je to predovšetkým Telefonica, E.ON, 
Total, Siemens, Banco Santander, Sanofi-Aventis, 
GDF Suez, BNP Paribas, Allianz...

Investičný štýl – hodnotový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 0% (100% EUR)

b) Volatilita 3 roky – 24,82%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09 34,51%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - základné

ING Invest European Equity
V portfóliu akcie štátov EÚ a to predovšetkým 
Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska, 
Švajčiarska, Talianska a Holandska.

Z akcií je to predovšetkým HSBC, Nestle, Shell, 
Siemens, Telefonica, Total, Vodafone, Nokia...

Investičný štýl – hodnotový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie  0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 42% (30% GBP, 11% CHF, 1% USD...)

b) Volatilita 3 roky – 22,88%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09 40,26%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - základné

ING Invest Japan
V portfóliu akcie len firiem založených a 
kótovaných v Japonsku.

Z akcií je to predovšetkým Toyota, Mitsubishi, 
Honda, Canon, Takeda, Sony, Nomura, Tokyo
Electric Power, Mitsui&Co, Takeda Pharma...

Investičný štýl – zmiešaný , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v JPY

* vnútorné 100% (100% JPY)

b) Volatilita 3 roky – 23,60%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09 2,18%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - základné

ING Invest US (ECC)
V portfóliu len akcie spoločností založených a 
spravovaných v USA – fond veľmi silno koreluje s 
hlavným akciovým burzovým indexom S&P 500.

Z akcií je to predovšetkým Procter&Gamble, 
Exxon Mobil, IBM, Hewlett-Packard, Microsoft, 
General Electric, JPMorgan Chase a veľa iných 
veľkých severoamerických firiem.

Investičný štýl – zmiešaný, veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 100% (100% USD)

b) Volatilita 3 roky – 20,21%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09 21,62%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - základné

ING Invest World
V portfóliu akcie spoločností globálneho sveta so 
zameraním na krajiny OECD, najviac  sú však 
zastúpené USA, Veľká Británia a Japonsko.

Z akcií je to predovšetkým JPMorgan Chase, 
Bank of America, Total, Goldman Sachs, Google, 
Nestle, Merck, Pfizer, Procter&Gamble...

Investičný štýl – zmiešaný , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie  0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 85% (53% USD, 10% GBP, 7% JPY...)

b) Volatilita 3 roky – 19,76%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09 36,45%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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AKCIOVÉ FONDY - SEKTOROVÉ
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - sektorové

ING Invest Banking & Insurance
V portfóliu akcie spoločností zaoberajúcich sa 
finančnými, bankovými a poisťovacími operáciami 
z celého sveta.

Z akcií je to predovšetkým JPMorgan Chase, 
HSBC, Wells Fargo, Berkshire Hathaway, Allianz, 
Banco Santander, Bank of America, Citigroup... 

Investičný štýl – hodnotový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 77% (39% USD, 11% GBP, 6% JPY...)

b) Volatilita 3 roky – 34,25%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09 30,98%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - sektorové

ING Invest Biotechnology
V portfóliu akcie spoločností zaoberajúcich sa 
výskumom, vývojom a výrobou  v oblasti 
biotechnológií, biovýrobkov, genetiky, 
zdravotníctve a farmaceutickom priemysle v USA, 
Veľkej Británii, Švajčiarsku, Belgicku a Rakúsku.

Z akcií je to predovšetkým Amgen, Antisoma, 
Gilead Sciences, Cephalon, Celgene, Actelion... 

Investičný štýl – rastový , stredná kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 96% (72% USD, 12% GBP, 8% CHF..)

b) Volatilita 3 roky – 18,60%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09 8,62%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - sektorové

ING Invest Computer Technologies
V portfóliu akcie spoločností zameraných na vývoj 
IT technológii, softwaru a hardwaru. Zavádzanie 
dátových sietí, databáz, komplexných riešení a 
rozvoj internetových technológií. 

Z akcií je to predovšetkým Google, Microsoft, 
Apple, Oracle, HP, Cisko, Intel, IBM, Qualcomm... 

Investičný štýl – rastový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 96% (80% USD, 11% JPY, 3% GBP..)

b) Volatilita 3 roky – 24,45%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09 54,07%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - sektorové

ING Invest Consumer Goods
V portfóliu akcie spoločností zameraných na 
výrobu, podnikanie a distribúciu spotrebného 
tovaru z oblasti dlhodobej cyklickej spotreby, ako 
sú výrobcovia automobilov, priemyselného tovaru, 
ale aj služieb, hotelov, reštaurácií a relaxu. 

Z akcií je to predovšetkým Toyota, Honda, Nike, 
McDonalds, HomeDepot, Target, Volkswagen...

Investičný štýl – zmiešaný , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 79% (50% USD, 18% JPY, 7% GBP...)

b) Volatilita 3 roky – 21,97%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09   33,86%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - sektorové

ING Invest Energy
V portfóliu akcie spoločností zameraných na 
oblasť energetiky - ťažba, produkcia, rafinácia, 
tranzit ropy, plynu a elektrickej energie. Údržba a 
servis zariadení, ropných plošín a vrtných súprav.

Z akcií je to predovšetkým BG Group, Chevron, 
Exxon Mobil, Southwestern Energy, Transocean, 
BP, Suncor Energy, ENI, Weatherford...

Investičný štýl – rastový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 89% (56% USD, 20% GBP, 9% CAD..)

b) Volatilita 3 roky – 28,81%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09 35,77%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - sektorové

ING Invest European Banking &
Insurence
V portfóliu akcie finančných spoločností
zaoberajúcich sa bankovými, finančnými a 
poisťovacími službami v Európe, VB a Turecku.

Z akcií je to HSBC, Banco Santander, Allianz, 
BNP Paribas, AXA, UBS, Credit Suisse Group, 
Banco Bilbao, ING Groep, Prudential...

Investičný štýl – hodnotový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie  0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 43% (24% GBP, 12% CHF, 5% NOK...)

b) Volatilita 3 roky – 34,53%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09  40,48%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - sektorové

ING Invest European Real Estate
V portfóliu akcie spoločností zameraných na 
podnikanie v oblasti komerčných a rezidenčných 
realít v európskom priestore.

Z akcií je to predovšetkým Immoeast, Klepierre, 
Unibail-Rodamco, Vastned Retail, Immofinanz, 
Corio, Derwent London, Fonciere des Regions...

Investičný štýl – zmiešaný , stredná kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie  0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 36% (22% GBP, 7% SEK, 4% PLN...)

b) Volatilita 3 roky – 23,66%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09  36,29%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - sektorové

ING Invest European Telecom
V portfóliu akcie spoločností zameraných na 
podnikanie v oblasti telekomunikácií a rôznych 
prenosov dátových paketov v európskom regióne.

Z akcií je to predovšetkým Telefonica, Vodafone, 
Deutsche Telekom, France Telecom, Belgacom, 
Telenor Asa, Telecom Italia, Teliasonera...

Investičný štýl – hodnotový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie  0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 36% (19% GBP, 8% SEK, 5% NOK...)

b) Volatilita 3 roky – 18,12%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09    23,40%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - sektorové

ING Invest Food & Beverages
V portfóliu akcie spoločností zameraných na 
podnikanie v oblasti bežného necyklického 
spotrebného tovaru - krátkodobej spotreby 
(potraviny, nápoje, tabak, domáca chémia). 

Z akcií je to predovšetkým Cvs Caremark, Nestle, 
Procter&Gamble, Imperial Tabacco, Pepsico, 
Unilever, Philip Morris, Tesco, Unilever...

Investičný štýl – zmiešaný , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 86% (54% USD,14% GBP, 9% CHF)

b) Volatilita 3 roky – 16,94%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09    31,09%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - sektorové

ING Invest Global Real Estate
V portfóliu akcie spoločností zameraných na 
podnikanie v oblasti komerčných a rezidenčných 
realít kdekoľvek vo svete.

Z akcií je to predovšetkým SunHungKai Propert., 
Westfield Group, Unibail-Rodamco, Mitshubishi
Estate, CheungKong Holdings, Vornado Realty...

Investičný štýl – hodnotový , stredná kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie  0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 88% (35% USD, 15% HKD, 13% JPY..)

b) Volatilita 3 roky – 25,29% 

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09    26,83%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - sektorové

ING Invest Health Care
V portfóliu akcie spoločností zameraných na 
podnikanie v oblasti zdravotníckeho zariadenia a 
služieb (distribútorov, prevádzkovateľov, výskumu 
a vývoja farmaceutického tovaru a biovýrobkov). 
Fond nemá regionálne vymedzenie.

Z akcií je to predovšetkým Johnson&Johnson, 
Pfizer, Novartis, Sanofi-Aventis, Roche, Amgen...

Investičný štýl – rastový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 87% (62% USD, 12% CHF, 8% GBP..)

b) Volatilita 3 roky – 16,35%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09   19,31%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - sektorové

ING Invest Industrials
V portfóliu akcie spoločností zameraných na 
podnikanie v celom svete v oblasti priemyselných 
odvetví, ako je produkcia a distribúcia strojov a 
zariadení, poskytovanie služieb v oblasti výroby, 
doprava nákladov po zemi, vo vzduchu a na vode. 

Z akcií je to predovšetkým GE, Siemens, Union
Pacific, Deutsche Post, 3M, Deere&Co, Vinci... 

Investičný štýl – zmiešaný , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 70% (49% USD, 15% JPY, 2% DKK...)

b) Volatilita 3 roky – 23,73%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09  30,53%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - sektorové

ING Invest Materials
V portfóliu akcie spoločností z celého sveta 
zameraných na podnikanie v oblasti základných 
materiálov a polotovarov (chémia, stavebné
hmoty, hutníctvo, baníctvo hlbinné aj povrchové, 
ťažba dreva...). 

Z akcií je to predovšetkým BHP Billiton, Rio Tinto, 
Monsanto, Goldcorp, Xstrata, Basf, Arcelormittal...

Investičný štýl – rastový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 75% (30% GBP, 22% USD, 11% CAD)

b) Volatilita 3 roky – 36,59%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09  83,13%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - sektorové

ING Invest Telecom
V portfóliu akcie spoločností z celého sveta 
zameraných na podnikanie v oblasti informačných 
a telekomunikačných technológií, prenosov 
dátových paketov a rozvoja rôznych druhov sietí.

Z akcií je to predovšetkým Koninklijke, At&T Inc, 
Telefonica, Vodafone, Verizon Com., Softbank
Corp., BT Group, Rogers Communications...

Investičný štýl – hodnotový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 74% (33% USD,13% GBP, 9% JPY..)

b) Volatilita 3 roky – 20,19%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09   17,84%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - sektorové

ING Invest Utilities
V portfóliu akcie spoločností z celého sveta 
zameraných na podnikanie v oblasti distribúcie 
energetických médií, vodovodných, kanalizačných 
sietí a ostatných obslužných činností dennej 
potreby výrobného a občianskeho sektora. 

Z akcií je to predovšetkým E.ON, Exelon, GDF 
Suez, Iberdrola, Tokyo Electric Power, Fortum...

Investičný štýl – hodnotový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 63% (44% USD, 9% JPY, 7% GDP...)

b) Volatilita 3 roky – 20,22%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09     4,75%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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AKCIOVÉ FONDY - REGIONÁLNE
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - regionálne

ING Invest Emerging Europe
V portfóliu akcie spoločností z východnej Európy 
bez sektorovej zameranosti s prevážením Ruska. 
Ruské akcie (>60% portfólia) sa obchodujú najmä
na moskovskej RTS burze - v US dolároch.

Z akcií je to predovšetkým Gazprom, Lukoil, 
Rosneft, Sberbank, OTP Bank, Norilsk Nickel, 
Tatneft, Bank PKO, Vimpelcom, Novatek.

Investičný štýl – rastový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie  0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 99% (58% USD, 16% PLN, 12% RUB..)

b) Volatilita 3 roky – 36,19%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09   86,22%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - regionálne

ING Invest Greater China
V portfóliu akcie spoločností kótovaných alebo 
obchodovaných v Číne, Hongkongu, alebo na 
ostrove Tchaj-wan bez sektorovej orientácie.

Z akcií je to predovšetkým China Mobile, China
Life Insurance, China Petroleum & Chemical, 
CheungKong Hold., Petrochina Co., China
Construction Bank, HongKong Exchanges…

Investičný štýl – hodnotový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 100% (71% HKD, 23% TWD, 6% USD)

b) Volatilita 3 roky – 31,99%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09 58,97%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - regionálne

ING Invest Latin America
V portfóliu akcie spoločností kótovaných alebo 
obchodovaných v latinskoamerickom regióne so 
zameraním predovšetkým na Brazíliu a Mexiko.

Z akcií je to napríklad Itau Unibanco, Itausa-
Investimentos Itau, Banco Bradesco, Bradespar, 
Cia Siderurgica Nacional, Petroleo Brasileiro, 
America Movil, Vale, Petrobras...

Investičný štýl – rastový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 100% (57% BRL,26% USD, 12% MXN)

b) Volatilita 3 roky – 33,65%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09  100,25%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy - regionálne

ING Invest New Asia
V portfóliu akcie spoločností kótovaných alebo 
obchodovaných v ázijsko–pacifickom regióne, 
okrem Japonska a Austrálie bez cielenia sektorov.

Z akcií je to predovšetkým Samsung Electronics, 
Taiwan Semiconductor Manufac, Petrochina Co, 
China Life Insurance, Reliance Industries, Posco, 
HonHai Precision Industry, Tencent Holdings...

Investičný štýl – hodnotový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 100% (34% HKD,15% KRW,15% TWD)

b) Volatilita 3 roky – 29,30%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09  53,52%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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AKCIOVÉ FONDY – S INVESTIČNÝM ŠTÝLOM
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy – s investi čným štýlom

ING Invest Euro High Dividend
V portfóliu akcie veľkých spoločností kótovaných 
alebo obchodovaných v štátoch EMÚ s dlhodobo 
a pravidelne poskytujúcim Div. Výnos ≥ 2,5%. 

Z akcií je to predovšetkým E.ON, GDF Suez, 
Iberdrola, BNP Paribas, Banco Santander, Bayer, 
Banco Bilbao, Allianz, Unilever, Siemens...

Investičný štýl – hodnotový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 0% (100% EUR)

b) Volatilita 3 roky – 20,38%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09    26,74%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy – s investi čným štýlom

ING Invest Europe High Dividend
V portfóliu akcie veľkých spoločností kótovaných 
alebo obchodovaných v štátoch EÚ s dlhodobo a 
pravidelne poskytujúcich Div. Výnos ≥ 2,5%.

Z akcií je to predovšetkým Sanofi-Aventis, Total, 
Glaxosmithkline, Novartis, Vodafone, Shell, British
Petrol, Nestle, HSBC, ENI...

Investičný štýl – hodnotový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie   0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 49% (33% GBP, 12% CHF, 3% SEK...)

b) Volatilita 3 roky – 18,98%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09    27,40%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy – s investi čným štýlom

ING Invest European Small Caps
V portfóliu akcie malých až stredných firiem s 
kapitalizáciou nižšou ako 5 mld. EUR, kótovaných 
alebo obchodovaných na európskych burzách.

Z akcií je to predovšetkým Informa, Rockwool
Glanbia, Catlin Group, Michael Page Int., Delta 
Lioyd, Carl Zeiss Meditec, Thomas Cook Group...

Investičný štýl – zmiešaný , malá kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie  0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 46% (29% GBP, 6% SEK, 5% CHF...)

b) Volatilita 3 roky – 28,44%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09    60,34%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy – s investi čným štýlom

ING Invest Global High Dividend
V portfóliu akcie stredných a  veľkých firiem s 
kapitalizáciou vyššou ako 1 mld. EUR, kótovaných 
alebo obchodovaných na kdekoľvek vo svete a 
pravidelne poskytujúcich Div. Výnos ≥ 3,3%.

Z akcií je to predovšetkým ENI, Chevron, Total, 
Vivendi, AT&T, Kraft Foods, Coca-Cola, Nintendo, 
Pfizer, Schell...

Investičný štýl – hodnotový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie  0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 79% (50% USD, 10% GBP, 7% AUD...)

b) Volatilita 3 roky – 17,26%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09    18,88%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy – s investi čným štýlom

ING Invest Global Opportunities
V portfóliu akcie firiem z celého sveta, ktoré majú
nadpriemerný ziskový výhľad na dlhšie obdobie. 
Aktuálne sú najviac zastúpené sektory IT a 
Consumer Staples (bežný spotrebný tovar).

Z akcií je to predovšetkým Rio Tinto, Microsoft, 
Amgen, Roche, Xstrata, Petroleo Brasileiro, 
PingAn Insurance, Citrix Systems, Wumart St...

Investičný štýl – rastový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie  0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 91% (51% USD, 17% HKD,10% GBP..)

b) Volatilita 3 roky – 19,06% 

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09   46,31%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy – s investi čným štýlom

ING Invest Prestige & Luxe
V portfóliu akcie firiem z celého sveta požívajúcich 
slávu svojho mena v historickom vývoji značky a 
súčasne majú dlhodobo silné postavenie na trhu.

Z akcií je to predovšetkým Cie Financiere, BMW, 
Pernord-Ricard, Diageo, Shiseido, Luxottica, 
Estee Lauder, Daimler, Swatch Group...

Investičný štýl – zmiešaný , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie   0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 50% (21% USD, 10% CHF, 6% GBP...)

b) Volatilita 3 roky – 27,41%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09  53,53%

Zelená šípka predstavuje 
predpokladaný rast 

investície v 
ekonomickom cykle 

LIKVIDITA

+++

+ -
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Akciové fondy – s investi čným štýlom

ING Invest US High Dividend
V portfóliu akcie veľkých firiem (trh. kap. > 1 mld. €)
obchodovaných, alebo kótovaných kdekoľvek v 
zemepisnom priestore Severnej Ameriky. Tieto 
musia ponúkať minimálny Div. Výnos ≥ 2,5%.

Z akcií je to predovšetkým Pepsico, McDonalds, 
Kraft Foods, Chevron, PPL, Abbott Laboratories, 
Arthur J. Gallagher&Co, Flowers Foods...

Investičný štýl – hodnotový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 100% (94% USD, 6% CAD)

b) Volatilita 3 roky – 18,59%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09    25,63%

LIKVIDITA

+++

+ -
Zelená šípka predstavuje 

predpokladaný rast 
investície v 

ekonomickom cykle 



41ING Investment Management Hynek Skalina Professional use only

ZMIEŠANÉ FONDY PRE PRAVIDELNÉ
INVESTOVANIE
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Zmiešané fondy pre pravidelné investovanie

ING Patrimonial Aggressive
V portfóliu sú interné aktíva jednotlivých 
akciových a dlhopisových podielových fondov
ING so zameraním na rozvinuté trhy. 

75% je zainvestovaných do akciových fondov
ING a to dynamických aj defenzívnych titulov. 

20% je v dlhopisových fondoch ING – z toho asi 
15% je vo vládnych(SRN 13%), 5% v komerčných 
dlhopisoch z celého sveta. Zostatok 5% je cash.

Investičný štýl – zmiešaný , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie   0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 63% (38% USD, 8% GBP, 5% JPY...)

b) Volatilita 3 roky – 14,14%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09    32,65%

LIKVIDITA

+++

+ -
Zelená šípka predstavuje 

predpokladaný rast 
investície v 

ekonomickom cykle 
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Zmiešané fondy pre pravidelné investovanie

ING Patrimonial Euro
Fond investuje 50% prostriedkov do akcií a 
akciových podielových fondov ING z EMU.
Zostávajúcich 50% umiestňuje v nástrojoch s 
pevným výnosom, pokladničných poukážkach,     
v dlhopisových a peňažných fondoch ING z EMU. 

V dlhopisovom portfóliu je cca 27% v dlhopisoch 
vlád štátov Eurozóny a zostatok tvoria komerčné
dlhopisy prevažne z európskych bánk. 

Investičný štýl – hodnotový , veľká kapitalizácia

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 1% ( 0,5% GBP, 0,5% CHF)

b) Volatilita 3 roky – 11,65%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09    15,51%

LIKVIDITA

+++

+ -
Zelená šípka predstavuje 

predpokladaný rast 
investície v 

ekonomickom cykle 
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Zmiešané fondy pre pravidelné investovanie

ING Patrimonial Target Return Bond
Fond investuje prevažnú časť svojho majetku min. 
2/3 (aktuálne 96%) do dlhopisov, fondov kolektívneho 
investovania ING, derivátových (CDS) alebo 
štruktúrovaných produktov s pevným výnosom .

Maximálne 1/3 majetku môže fond investovať do 
opcií, štruktúrovaných produktov, akciových fondov 
kolektívneho investovania ING v norme UCITS a UCI.

Aktuálne 72% z dlhopisovej časti je zainvestovaných 
v dlhopisoch BBB a lepších a takmer 20% tvoria 
štátne dlhopisy Francúzka, USA, Japonska, VB...

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 8% (3% USD, 2% SEK, 2% NOK ...)

b) Volatilita 1 rok – 5,31% (krátka história fondu)

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09    18,80%

LIKVIDITA

+++

+ -
Zelená šípka predstavuje 

predpokladaný rast 
investície v 

ekonomickom cykle 
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FONDY S OCHRANOU KAPITÁLU A PE ŇAŽNÉ
FONDY
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Fondy s ochranou kapitálu a pe ňažné fondy

ING  Continuous Click Fund
Eurotop 100
Portfólio fondu sa skladá variabilne z 90 až 99%
nástrojov peňažného trhu prevažne z krajín EMÚ
a z 1 až 10% inštrumentov derivátového trhu - call
options (nákupné) na akciový index Eurotop 100. 

Chráni investorovi min. 90% jeho počiatočnej 
investície a túto hodnotu postupne zvyšuje o 
prípadné výnosy, ktoré pre klienta mesačne fixuje.  

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 0% (100% EUR)

b) Volatilita 3 roky – 4,09%

c) Rating

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09   1,74%

LIKVIDITA

+++

+ -
Zelená šípka predstavuje 

predpokladaný rast 
investície v 

ekonomickom cykle 
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Fondy s ochranou kapitálu a pe ňažné fondy

ING Renta Fund Euro Liquidity
Portfólio fondu sa skladá z hotovosti a nástrojov 
peňažného trhu s pevným, alebo variabilným 
výnosom (FRN) emitovaných v krajinách EMU. 

Fond sa sústreďuje predovšetkým na vysokú
kvalitu emitentov a tá má rating minimálne A+.   

Cieľom fondu je dosahovať zaujímavý výnos v 
porovnaní s  medzibankovou úrokovou sadzbou 
EURORIBOR (investičný horizont min. 2 mesiace) 

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 0% (100% EUR)

b) Kreditné

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09      0,15%

LIKVIDITA

+++

+ -
Zelená šípka predstavuje 

predpokladaný rast 
investície v 

ekonomickom cykle 

c) Úroková citlivosť - najnižšia
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DLHOPISOVÉ FONDY PRE STREDNODOBÉ
INVESTOVANIE
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Dlhopisové fondy pre strednodobé investovanie

ING Slovenský dlhopisový fond
Fond investuje do štátnych cenných papierov 
Slovenskej republiky, prípadne aj do vládnych 
inštrumentov EMÚ a EÚ, firemných dlhopisov a 
ostatných cenných papierov z Európy aj USA 
denominovaných v EUR s investičným ratingom. 

Aktuálne je portfólio fondu tvorené zo 77% (70% 
vláda SR) vládnymi dlhopismi a vládami ručenými, 
17% zastávajú firemné dlhopisy a 6% hotovosť.

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 0% (100% EUR)

b) Kreditné

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09     4,72%

LIKVIDITA

+++

+ -
Zelená šípka predstavuje 

predpokladaný rast 
investície v 

ekonomickom cykle 

c) Úroková citlivosť - stredná

Výnos do platnosti 3,51%

Durácia 4,40 roka
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Dlhopisové fondy pre strednodobé investovanie

ING Renta Fund Dollar
Cieľom fondu je dosahovať výnos investovaním 
do pevne úročených nástrojov denominovaných v 
USD. Portfólio je tvorené hlavne kombináciou 
vládnych dlhopisov a nástrojov na úrovni 
investičného stupňa s prevahou vysoko kvalitných 
firemných dlhopisov.                                            
Portfólio hlavne tvoria: 20% US vládne cenné
papiere, 30% korporátne dlhopisy ručenými 
vládami a 45% ostatné komerčné dlhopisy a deriv.

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 100% - fond je denominovaný v USD

* vnútorné 100% (100% USD)

b) Volatilita 3 roky – 4,86%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09  5,52%

LIKVIDITA

+++

+ -
Zelená šípka predstavuje 

predpokladaný rast 
investície v 

ekonomickom cykle 

d) Úroková citlivosť - stredná

Výnos do platnosti 4,52%

Durácia 3,09 roka
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Dlhopisové fondy pre strednodobé investovanie

ING Renta Fund Euro
Cieľom je dosiahnutie optimalizovaného výnosu 
investovaním do dlhopisov emitovaných v mene 
Euro. Svoje aktíva zväčša investuje do takých 
nástrojov, ktorých kreditná kvalita je minimálne na 
úrovni investičného ratingu ≥ BBB.

Portfólio tvoria: 51% vládne cenné papiere,      
8% komerčné dlhopisy ručenými vládami,       
23% korporátne dlhopisy a 19% sekuritizované
(typu ABS, MBS, CLO a iných).

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 0% (100% EUR)

b) Volatilita 3 roky – 4,05%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09      7,84%

LIKVIDITA

+++

+ -
Zelená šípka predstavuje 

predpokladaný rast 
investície v 

ekonomickom cykle 

d) Úroková citlivosť - stredná až vyššia

Výnos do platnosti 4,27%

Durácia 5,02 roka
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Dlhopisové fondy pre strednodobé investovanie

ING Renta Fund Euromix
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého 
kapitálového rastu pri čo najnižšom kreditnom 
riziku, ktoré zabezpečujú vysoko bonitné vládne 
nástroje s pevným výnosom z krajín Európskej 
únie. 

Portfólio tvorí: 95% vládne cenné papiere EÚ, 
3% sú zastúpené cenné papiere zaručené
lokálnymi autoritami typu regiónov alebo krajov.

Riziká
a) Menové

* vonkajšie   0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 24% (16% GBP, 2% NOK, 2% DKK...)

b) Volatilita 3 roky – 4,05%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09 4,63%

LIKVIDITA

+++

+ -
Zelená šípka predstavuje 

predpokladaný rast 
investície v 

ekonomickom cykle 

d) Úroková citlivosť - vyššia

Výnos do platnosti 3,93%

Durácia 6,50 roka
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Dlhopisové fondy pre strednodobé investovanie

ING Renta Global High Yield
Cieľom fondu je poskytovať veľmi vysoký výnos 
za cenu vyššieho rizika, ako je pri dlhopisových 
nástrojoch obvyklé. Fond má vo svojom portfóliu 
firemné dlhopisy nižšieho ratingu ako je investičný 
stupeň, v množstve okolo 260 rôznych emisií.                        

64% sú emitenti z USA, 4% Nemecko, 2% IT... 

Bonds Rating: BB =23%, B=49%, CCC=22%

Riziká
a) Menové

* vonkajšie 0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 0% (aktíva sú menovo zaistená do EUR)

b) Volatilita 3 roky – 17,96%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09 51,50%

LIKVIDITA

+++

+ -
Zelená šípka predstavuje 

predpokladaný rast 
investície v 

ekonomickom cykle 

d) Úroková citlivosť - stredná

Výnos do platnosti     9,19%

Durácia 3,57 roka
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Počiato čná
recesia

Rozvinutá
recesia

Počiato čné
oživenie

Plné
oživenie

Investi čné hodiny

Dlhopisové fondy pre strednodobé investovanie

ING Renta Fund World
Fond sa zameriava na medzinárodné obligácie 
denominované v rôznych menách. Tieto investície 
smerujú taktiež do rozvíjajúcich sa trhov . Fond 
investuje hlavne do prvotriednych inštitúcií, ako sú
vlády, nadnárodné spoločnosti a trusty, alebo 
významné súkromné spoločnosti.                               

53% portfólia tvoria vládne dlhopisy, 27% sú
korporátne dlhopisy a 21% je tvorené hotovosťou.

V portfóliu je vyše 210 emisií cenných papierov.

Riziká
a) Menové

* vonkajšie   0% - fond je denominovaný v EUR

* vnútorné 67% (33% USD, 16% JPY, 5% GBP...)

b) Volatilita 3 roky – 6,57%

c) VAR

Aktuálna výnosovos ť fondu
od 31.12.08 do 31.12.09 5,92%

LIKVIDITA

+++

+ -
Zelená šípka predstavuje 

predpokladaný rast 
investície v 

ekonomickom cykle 

d) Úroková citlivosť - stredná

Výnos do platnosti      3,90%

Durácia 4,68 roka
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VÝNOS kontra RIZIKO (3 roky)
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Záver

Ďakujeme za dôveru a prajeme do ďalš ieho obdobia          
veľa dobrých príležitostí s podielovými fondmi ING.

ING Investment Management
Táto prezentácia má iba informačný charakter a jej text nie je 
právne záväzný. I napriek tomu boli údaje v tomto materiáli 
pripravené s najväčšou starostlivosťou. Na základe týchto 
dôveryhodných zdrojov však nemožno v žiadnom prípade 
zaručiť dokonalú spoľahlivosť údajov tu uvedených v 
budúcnosti. Za akúkoľvek stratu, ktorá by mohla čitateľovi 
prípadne vzniknúť použitím informácií uvedených v tejto 
prezentácii, nenesie ING Investment Management žiadnu 
zodpovednosť. Upozorňujeme, že minulé výnosy nie sú
zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže v 
dôsledku trhového vývoja  kolísať a u žiadneho otvoreného 
podielového fondu ING distribuovaného v Slovenskej republike 
nie je zaručená 100% návratnosť klientovej investovanej 
čiastky.


