
Doporučený investičný horizont v rokochVšeobecné údaje fonduISIN

Mena fondu EUR

Dátum založenia fondu 5.8.2008

Účtovný rok 01.08. - 31.07.

ISIN s úplnou reinvestíciou výnosov (V) AT0000A09ZL0

Riziková tolerancia investoraDátum výplaty výnosov 15.10.

Vstupný poplatok 4,00 %

Poplatok za správu 2,00 %

Istota Výnos Rast

Historický vývoj hodnoty: 5.8.2008 - 30.9.2010Fond k 30.9.2010

Aktuálne údaje fondu

Celkový majetok fondu v mil. 11,80

Vývoj hodnoty

Vypočítaná hodnota/podiel V 117,72

Štatistické údaje

Referenčné obdobie od založenia fondu

Volatilita (v % p. a.) 27,86

Sharpe Ratio (p. a.) 0,22

Value at Risk (95 %, 1 rok) 45,82

Tracking Error (% p. a.) 7,07

Maximum Drawdown (%) -37,49

Short Fall Risk (%) 39,25

Information Ratio 0,12 Zdroj: Depozitár (Raiffeisen Zentralbank Österreich AG) rok

Ukazovatele Fond
Benchmark

Platobná schopnosť 100,20
Začiatok10 rokov5 rokov3 roky1 rokv % p.a.Total Expense Ratio (%) 2,43

Portfolio Turnover Ratio (%) 152,19 7,87–––8,28Fond

7,38–––16,42BenchmarkUkazovatele pre dlhopisovú časť *) (0,00 %)

Váha v benchmarku

Ø Durácia (v rokoch) –

Ø Modifikovaná durácia –

Ø Výnos (%) – MSCI World AC Index 100,00%

Ø Čas do splatnosti Next Call (v rokoch) –

Ø Čas do splatnosti Maturity (v rokoch) –

Ø Kupón (%) –

Ø Rating –

*) Pokiaľ sú cenné papiere vybavené právom emitenta na
predbežné vypovedanie (= Next Call), uvedie sa doba
splatnosti cenných papierov fondu do termínu predbežného
vypovedania. Ak by sa emitenti rozhodli, napriek bežnej praxi
na trhu, upustiť od predbežnej výpovede, spôsobí to tomu
zodpovedajúce predĺženie štruktúry fondu podľa dôb
splatností. Regulárne doby splatnosti dlhopisov (= maturity)
sú uvedené vo výročných a polročných správach o
hospodárení fondu (podľa označenia cenných papierov v
súpise majetku fondu).
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Globálne akcie

Zverejnený prospekt tohto fondu vo svojom aktuálnom znení vrátane všetkých zmien od prvého zverejnenia majú záujemcovia k dispozícii na adrese www.rcm-international.com/sk, ako aj na mieste určenom na platby a predaj podielových listov
vTatra banke a.s., Bratislava 55, Hodžovo nám. 3. Výkonnosť fondu počíta spoločnosť Raiffeisen KAG podľa metodiky Rakúskej kontrolnej banky OeKB na základe údajov od depozitára a vykazuje ich bez započítania výdavkov na vydávanie a
spätný nákup podielových listov (v prípade pozastavenia vyplácania nákupnej ceny na základe indikatívnych hodnôt). Predajné a odkupné poplatky sa pritom nezohľadňujú. Výkonnosť v minulosti nevytvára predpoklady budúceho vývoja investičného
podielového fondu. Upozornenie pre investorov z krajín, ktoré nepoužívajú ako národnú menu euro, prípadne nepoužívajú ako národnú menu americký dolár, prípadne investujú do fondu denominovaného v amerických dolároch: Upozorňujeme na
to, že výnosy môžu stúpať alebo klesať v dôsledku výkyvov menových kurzov. Daňový režim závisí od osobných pomerov a môže podliehať budúcim zmenám. Všetky dáta a informácie boli zostavené a preverené s najväčšou starostlivosťou; zdroje
použitých dát sú dôveryhodné. Údaje nadobúdajú platnosť odo dňa ich aktualizácie. Za pravdivosť a úplnosť informácií nepreberáme zodpovednosť.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. www.rcm-international.com/sk



Výkonnosť/VýhľadCieľ investovania/Ťažisko investovania

Po veľmi slabom predchádzajúcom mesiaci akciové burzy v septembri
zaznamenali veľmi priaznivý vývoj. Mimoriadne pozitívne sa vyvíjali akcie
z cyklických oblastí a technológie. Fond z toho prirodzene výrazne
profitoval a jeho vývoj dokonca o 1 % prekonal benchmark. Nedošlo k
žiadnym podstatným preskupeniam. Úroveň investícií koncommesiaca
dosiahla cca 99 %.

Spoločnosti, ktoré môžu profitovať zo štátnych infraštrukturálnych
opatrení vo všeobecnosti naďalej poskytujú dobré možnosti na vstup.
V manažmente fondu sa kladie dôraz prevažne na stabilné štruktúry
bilancií a stavy zadlženia, stabilitu manažmentu a priaznivé ocenenia.
Podiel na rastúcich trhoch je oproti globálnej mierke naďalej vyšší.
(28.09.2010)

Fond ponúka investorom príležitosť profitovať z masívnej výstavby
globálnej infraštruktúry, pričom mimoriadny dôraz kladie na investície na
rozvíjajúcich sa trhoch. Infraštruktúra je základom pre národné
hospodárstvo a jeho hospodársky rast. Fond investuje prevažne na
rozvinutých trhoch ako USA, Európa a Japonsko, ale aj na rozvíjajúcich
sa trhoch ako Brazília, Rusko, India a Čína. Okrem toho investuje časť
majetku aj do akcií menších perspektívnych rozvíjajúcich sa trhov ako
Mexiko, Argentína, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Malajzia, atď.
Fond je preto vhodný pre investorov, ktorí chcú využiť vysoké výnosové
príležitosti, ktoré môžu prinášať investície do akcií, avšak zároveň sú
ochotní podstúpiť riziko výrazného kolísania kurzov (akcií a mien).

Štruktúra cenných papierov podľa sektorov MSCINajväčšie akciové pozície vo fonde (len fondy a opcie)

Brasil Telecom SA 4,22%

China Mobile Ltd 2,56%

Centrais Eletricas de Santa Ca 2,09%

Lindab International AB 1,95%

IBM CORP 1,85%

Konecranes OYJ 1,84%

Vodafone Group PLC 1,82%

DELL INC 1,78%

TELENOR ASA 1,78%

WIENERBERGER AG 1,78%

Výkonnosť podľa kalendárnych rokovŠtruktúra cenných papierov podľa domácej krajiny
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Globálne akcie

Zverejnený prospekt tohto fondu vo svojom aktuálnom znení vrátane všetkých zmien od prvého zverejnenia majú záujemcovia k dispozícii na adrese www.rcm-international.com/sk, ako aj na mieste určenom na platby a predaj podielových listov
vTatra banke a.s., Bratislava 55, Hodžovo nám. 3. Výkonnosť fondu počíta spoločnosť Raiffeisen KAG podľa metodiky Rakúskej kontrolnej banky OeKB na základe údajov od depozitára a vykazuje ich bez započítania výdavkov na vydávanie a
spätný nákup podielových listov (v prípade pozastavenia vyplácania nákupnej ceny na základe indikatívnych hodnôt). Predajné a odkupné poplatky sa pritom nezohľadňujú. Výkonnosť v minulosti nevytvára predpoklady budúceho vývoja investičného
podielového fondu. Upozornenie pre investorov z krajín, ktoré nepoužívajú ako národnú menu euro, prípadne nepoužívajú ako národnú menu americký dolár, prípadne investujú do fondu denominovaného v amerických dolároch: Upozorňujeme na
to, že výnosy môžu stúpať alebo klesať v dôsledku výkyvov menových kurzov. Daňový režim závisí od osobných pomerov a môže podliehať budúcim zmenám. Všetky dáta a informácie boli zostavené a preverené s najväčšou starostlivosťou; zdroje
použitých dát sú dôveryhodné. Údaje nadobúdajú platnosť odo dňa ich aktualizácie. Za pravdivosť a úplnosť informácií nepreberáme zodpovednosť.
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