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Prospect specific al programului de investiții UL Commodity Enhanced
Prospectul specific completează informaţiile din Prospectul General al programelor de investiţii NN
Unit Linked.
Ţinând cont de toleranţa dumneavoastră la risc, durata şi scopul investiţiei, consultantul
dumneavoastră vă va prezenta toate opţiunile disponibile pentru a vă ajuta să luaţi o decizie optimă
de alocare a investiţiilor.
Obiectivul fondului este de a realiza creşteri de capital pe termen lung
prin investirea într-un portofoliu diversificat de mărfuri.

Obiectivul de investiţii
Politica de investiţii

Programul de investiţii UL Commodity Enhanced are 100% expunere la
piaţa globală de mărfuri.
Programul investeşte în titluri de participare emise de fondul de
investiţii NN (L) Commodity Enhanced şi în depozite bancare.
NN (L) Commodity Enhanced obţine acces la potenţialul pieţei globale
de mărfuri prin intermediul contractelor de tip futures. Fondul
urmăreşte să maximizeze activ randamentul total investind într-un
portofoliu diversificat de mărfuri din principalele grupe
tranzacţionabile (metale preţioase, metale industriale, produse
agricole, animale vii, energie).
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Este posibil ca datele din trecut folosite pentru calcularea acestui indicator
să nu constituie o imagine reprezentativă în ceea ce priveşte gradul de
volatilitate viitor. Categoria de volatilitate cea mai redusă nu înseamnă că
investiţia este lipsită de riscuri.
Acest fond se încadrează în categoria 5 deoarece riscul de piaţă asociat cu
acţiunile şi/sau instrumente financiare folosite pentru atingerea
obiectivelor investiţionale este considerat ridicat. Instrumentele financiare
sunt influenţate de diverşi factori care includ, dar nu se limitează la
evoluţia pieţei financiare, evoluţia economică a emitenţilor acestor
instrumente care sunt afectaţi, la rândul lor, de situaţia economică la nivel
mondial şi condiţiile economice şi politice din fiecare ţară. Investiţiile intr-o
temă specifică sunt mai concentrate decât investiţiile în sectoare de
activitate variate.

Principalele riscuri aplicabile

Risc valutar
Risc de piață
Risc de durabilitate

Durata minimă recomandată de investire

5 ani

Taxa anuală de administrare

1,8%

Data lansării

3 octombrie 2011
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Manager de portofoliu al fondului
NN (L) Commodity Enhanced

De ce să investiţi în acest fond?

Profil client

NN Investment Partners B.V.
• Diversificare ridicată deoarece piaţa de mărfuri este una globală, dar
şi pentru că fondul oferă acces la diferite grupe de mărfuri care au
evoluţii diferite între ele;
• Lichiditate mare comparativ cu o investiţie directă în mărfuri;
• Costuri mai reduse comparativ cu o investiţie directă în mărfuri.
Potrivit pentru:
• Clienţii care caută alternative noi de optimizare a profilului
risc-randament al investiţiilor proprii;
• Clienţii care au o apetenţă la risc mai ridicată şi un orizont
investiţional mai lung;
• Clienţii care au nevoie de o componentă mai dinamică care să
le completeze veniturile;
• Clienții care vor o protecție față de creșterea prețurilor anumitor
mărfuri pe care le consumă în mod curent (energie, alimente etc.).
Fiecărui program de investiţii îi corespunde un anumit grad de
volatilitate, de la foarte redus la foarte crescut. Gradul de volatilitate
măsoară fluctuaţia preţului instrumentului financiar într-un interval
determinat de timp. Volatilitatea este influenţată de diverşi factori
care includ, dar nu se limitează la caracteristicile instrumentului
financiar, factori economici, politici şi alte evenimente internaţionale
ce pot afecta performanţa.
Gradul de volatilitate asociat acestui program este prezentat pe pagina
anterioară.

Informaţii adiţionale
În funcţie de asigurarea de viaţă care oferă acces la acest program, vă
rugăm consultaţi şi documentul cu informaţii esenţiale pe care îl găsiţi pe
www.nn.ro, secţiunea Asistenta, Asigurare de viata, Documente.

În “Documentul cu informaţii esenţiale” este prezentat indicatorul
sintetic de risc asociat unui produs de asigurare şi unui program de
investiţii. Acest indicator este bazat pe volatilitatea istoric ă a
programelor de investiţii şi reprezintă un cumul al riscului de piaţă şi
al riscului de credit al companiei.
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