Dynamic Balanced fond

TB

Vyvážená kombinácia pre vaše peniaze

„Filozofia bohatých a chudobných
je taká: bohatí investujú svoje peniaze
a minú zvyšky. Chudobní míňajú svoje
peniaze a investujú to, čo zostalo.“
Robert Kyiosaki,
podnikateľ

ZARÁBAJTE
NA VÝNOSOCH Z REALÍT

ZARÁBAJTE NA ÚSPECHU
SVETOVÝCH FIRIEM

ZARÁBAJTE NA KAŽDOM
RASTOVOM OBDOBÍ

Fond exkluzívne využíva Realitný fondTB,
vďaka ktorému získava výnos z
prenájmu zaujímavých nehnuteľností na
Slovensku.

Práve investovanie do akcií prináša
možnosť získať vyšší výnos.
Využite ju.

Vďaka stabilnému zainvestovaniu
fondu do akcií vám neujde žiadne
rastové obdobie. To pomáha najmä
v časoch, keď sa striedajú horšie
a lepšie správy a na trhu nie je
vidieť jasný trend.

Približne 20 % fondu je stále
zainvestovaných v Realitnom fondeTB.

Očakávaný výnos
za 7 rokov
30 % až 39 %
(3,8 % až 4,8 % p.a.)

Minimálny odporúčaný
investičný horizont
7 rokov

Približne 45 % fondu je stále
zainvestovaných v akciách.

Rizikovo-výnosový
proﬁl
úroveň 4 z 7

Dlhodobý
podiel akcií
45 % akcií

Upozornenie: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov
podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov predstavuje mediánový
realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., na základe predpokladaného zloženia fondu a ako aj na základe odhadovaného
desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže fond investovať, a to bez zohľadnenia budúceho daňového zaťaženia. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní
priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.,
DynamicBalanced Fund o.p.f. Vytvoril: Martin Smrek, ved. odd. produkt manažmentu, Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., dňa 26. 10. 2022 o 12:00 h. Prečítajte si úplné
upozornenie.

