Aktivno upravljanje portfelja vzajemnih skladov pomeni spremljanje in prilagajanje strukture vaše košarice različnih vzajemnih skladov (portfelj) trenutnim pričakovanjem in
stanju na kapitalskih trgih s strani skupine upravljavcev. Upravljavci aktivno upravljajo tri naložbene portfelje in sicer Delniški, Uravnoteženi in Defenzivni naložbeni portfelj.
Vsak naložbeni portfelj ima svojo naložbeno usmeritev in je lahko sestavljen iz največ petih Infond podskladov.

Delniški naložbeni portfelj je aktivno upravljana košarica
Infond skladov, ki je sestavljena iz 100 % delniških skladov ne
glede na dogajanje na kapitalskih trgih. Tveganje delniškega
naložbenega portfelja je ustrezno tveganjem na delniških
trgih.
Sklad
Infond Razviti trgi
Infond ZDA
Infond Evropa
Infond Družbeno
odgovorni
Infond Trgi v razvoju

Delež
40%
20%
15%

Naložbena politika
Delniški globalni podsklad razvitih trgov.
Delniški podsklad - ZDA
Delniški podsklad – Evropa

13%

Delniški globalni podsklad razvitih trgov

12%
100%

Delniški podsklad trgov v razvoju

Infond Družbeno odgovorni
1 %

Infond azvi trgi
40%

Uravnoteženi naložbeni portfelj je aktivno upravljana
košarica Infond skladov. Strukturo uravnoteženega
naložbenega portfelja predstavljajo delniški podskladi med
40 % in 60 % ter obvezniški in mešani podskladi med 60 %
in 40 %.
Sklad
Infond Globalni
uravnoteženi
Infond Obvezniški –
EUR
Infond Globalni
delniški
Infond
Družbeno odgovorni
Infond Dividendni

Delež

Naložbena politika

30%

Mešani uravnoteženi globalni podsklad

30%

Splošni obvezniški podsklad – EUR

20%

Delniški globalni podsklad

10%

Delniški globalni podsklad razvitih trgov

10%
100%

Delniški podsklad razvitih trgov

Defenzivni naložbeni portfelj je aktivno upravljana košarica
Infond skladov. Strukturo defenzivnega naložbenega
portfelja predstavljajo min. 80 % mešani in obvezniški
podskladi in max. 20 % portfelja delniški podskladi. Ciljna
struktura portfelja je 30 % delnic in 70 % obveznic.
Sklad
Infond
Obvezniški - EUR
Infond Globalni
defenzivni
Infond Zdravstvo
Infond
Globalni delniški

Delež

Naložbena politika

40%

Splošni obvezniški podsklad - EUR.

40%

Mešani defenzivni globalni podsklad.

10%

Delniški podsklad - zdravstvo.

10%

Delniški globalni podsklad.

100%

Infond Dividendni 10%
Infond Družbeno odgovorni
10%

Infond lobalni
uravnoteženi 0%

Infond Trgi v razvoju 1 %
Infond ZDA

Infond vropa 1 %

0%

Infond lobalni delniški
0%

Infond bvezniški
0%

U
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Podatki v tem dokumentu niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so
samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Dokument je gradivo za trženje, ki ga je naročila in ga uporablja Zavarovalnica Sava, d.d. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene
in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na spletni strani www.infond.si.

