
Hodnota PL 34,78

Posledná aktualizácia
k dátumu 29. januára 2010

Cieľom tohto Podfondu je všeobecne sledovať, s
prispôsobením meny, výkonnosť reprezentatívneho
komoditného indexu. Detailné informácie k investičnej
politike a cieľu sú uvedené v aktuálnom prospekte a
mana�érskych pravidlách Pioneer S.F.

Investičný cieľ
Hodnota fondu (mil.) €353,7
Zahájenie činnosti fondu 30. 3. 2007
Zahájenie výpočtu vl. kapitálu
(Kategória A)

30. 3. 2007

Sídlo Luxembursko
ISIN LU0271695388
Základné údaje

Manažérsky poplatok 1,00%
Počiatočný nákupný poplatok max. 5,00%
Poplatky a náklady

Bez benchmarku -

Benchmark
Názov %

2008 -41,8 -
2007 13,5 -
2006 -1,2 -

2009 22,9 -

Výnosy za kalendárny rok
Fond% Benchmark %

k 29. I 2010 Fond % Benchmark %
Kumulatívne výnosy

1 rok 16,9 -
3 roky p.a. -8,6 -
5 rokov p.a. - -

1 mesiac -6,7 -
3 mesiace -3,7 -
Od začiatku roka -6,7 -

Historická výkonnosť nezaručuje ani neindikuje
budúce výsledky.

Soft komodity Cukor Bavlna Káva

Rastlinný olej Sójový olej
Vzácne kovy Zlato Striebro
Živý dobytok Hovädzie mäso Bravcové  mäso

Priemyselné kovy Hliník Meď Nikel Zinok

Energetické suroviny Zemný plyn Surová ropa Vykurovací olej

Obilniny Pšenica Kukurica

Aktuálne zloženie Dow Jones-UBS Commodity Index
Sektor Komodity

Sharpe ratio (3 roky) -0,44
Štandardná odchýlka (3 roky) 25,91%
Analýza rizík

Hotovosť* 3,2%
Analýza portfólia

www.pioneerinvestments.skPoznámky a ďalšie dôležité informácie viď na rube tohoto dokumentu.

Komodity %

Top 10 pozícií v Dow Jones-UBS 
Commodity Index

Zemný plyn 0,1
Surová ropa 0,1
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Vývoj investície 10 000 EUR

Pioneer S.F. – EUR Commodities  A EUR Nedistribuované

„Posledná HVK" sa vzťahuje k HVK o 18.00 SEČ v posledný pracovný
deň pred dňom publikácie.
Pokiaľ nie je uvedené inak sú všetky informácie platné k dátumu 29.
januára 2010.
Údaje analýzy rizík: štandardná odchýlka a sharpe ratio: údaje Lipper.
Pioneer S.F. – EUR Commodities („Podfond“) je podfondom Pioneer S.F.
(„Fond“), typu fonds commun de placement s niekoľkými samostatnými
podfondami zalo�enými podľa zákonov Luxemburského
veľkovojvodstva. Podielové listy Podfondu nemô�u byť verejne
ponúkané na predaj ani v Spojených štátoch amerických, ani na
�iadnom z ich teritórií alebo území podliehajúcich ich jurisdikcii, ani
osobám zo Spojených štátov amerických alebo v prospech týchto osôb.
�iadne podiely ani produkty nebudú ponúkané v jurisdikciách, v ktorých
nie je povolené ich ponúkať, doporučovať ani predávať, ani osobám,
v ktorých prospech je realizovanie takýchto ponúk, doporučení alebo
predajov nezákonné. Všetky kategórie podielových listov nie sú
k dispozícii vo všetkých krajinách.
Tento Podfond bol vytvorený, aby absorboval iný fond, ktorý ponúka
Pioneer Investments, Activest-Commodities dňa 30. marca 2007. Do
30. marca 2007, výkonnosť uvedená vyššie je výkonnosťou Activest-
Commodities kategórie C. Od 30. marca 2007 sa výkonnosť uvedená
vyššie týka iba podielových listov kategórie A podfondu a opiera sa o
HVK bez poplatkov. Hoci Activest-Commodities má ínvestičnú stratégiu
a mana�érsky proces podobný investičnej stratégii a mana�érskemu
procesu Podfondu, neexistuje istota, �e údaje o výkonnosti Activest-
Commodities predstavujú budúcu výkonnosť podfondu.

Poznámky
Pokiaľ nie je uvedené inak, informácie obsiahnuté v tomto dokumente
pochádzajú od Pioneer Investments. Pokiaľ nie je uvedené inak, sú
všetky stanoviská tu vyjadrené stanoviskami Pioneer Investments. Tieto
stanoviská sa mô�u kedykoľvek meniť v závislosti od trhových a iných
podmienok, a nikdy nie je mo�né zaručiť, či určité štáty, trhy alebo
odvetvia vyká�u takú výkonnosť, aká sa pôvodne očakávala.
Výkonnosť minulých období nezaručuje výsledky fondu v budúcnosti.
Investície zahŕňajú určité riziká, vrátane rizík politických a menových.
Návratnosť investície a hodnota kapitálu mô�u zaznamenať rast aj
pokles, a tieto výkyvy mô�u vyústiť aj v stratu celého investovaného
kapitálu. Pred investovaním by si ka�dý investor mal dôkladne prečítať
prospekt. Tento materiál nie je prospekt a nepredstavuje ponuku
podielových listov investičných fondov. Dodatočné informácie o
Podfondoch/Fondoch nájdete v prospekte a/alebo prípadne
zjednodušenom prospekte, ktorý na po�iadanie zadarmo poskytne
Pioneer Global Investments Limited, 1 George’s Quay Plaza, George’s
Quay, Dublin 2. Tel. + 353 1 480 2000. Fax + 353 1 449 5000.
Tento dokument nie je určený maloobchodným klientom. Maloobchodní
klienti by sa na tento dokument nemali v �iadnom prípade spoliehať, ani
by im nemal byť poskytovaný. Len pre maklérov/obchodníkov, nie je
určený širokej verejnosti.
Obsah tohto dokumentu schválila spoločnosť Pioneer Global
Investments Limited.
Pioneer Investments je obchodný názov skupiny spoločností Pioneer
Global Asset Management S.p.A.

Upozornenie

Pioneer S.F. – EUR Commodities je riadený vedúcim portfólio mana�érom Petrom Königbauerom, ktorý je
podporovaný Andreasom Marcinkowskim. Peter, absolvent podnikového riadenia, je senior portfólio mana�ér v
Mníchove a je zodpovedný za našu komoditnú stratégiu. Predtým ako prišiel do Pioneer Investments pracoval
pre HVB Group, začínajúc svoju kariéru s akciovými opciami v roku 1989 v Hypo-Bank v Mníchove. Andreas je
portfólio mana�ér so sídlom v Mníchove a je zodpovedný za kvantitatívnu komoditnú stratégiu. Andreas začal
svoju kariéru v Activest (dnes Pioneer Investments), najskôr na marketingovom oddelení, následne povýšením
na novú nákupnú stranu vývojovo-výskumného oddelenia.

Investičný tím


