2019 09 30

Kinijos akcijų kryptis
Lėšų investavimas pagal Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ patvirtintas investavimo kryptis
Gyvybės draudimas, susijęs su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui)
SVARBI INFORMACIJA: Investicijų vertė gali tiek kilti, tiek kristi.
Ankstesnių laikotarpių rezultatai negarantuoja investicijų pelningumo ateityje
Šioje informacinėje medžiagoje atskleidžiami duomenys apie atskiras
Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ investicijas ar jų grupes ir negali
būti laikomi viešu pasiūlymu ar rekomendacija įsigyti bet kurių vertybinių popierių.

Investavimo politika
Pagal šią investavimo kryptį draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninių atidėjinių lėšos
(Lėšos) investuojamos į Kinijos akcijų rinką. Siekiant valdyti riziką ir padidinti investicijų pelningumą, gali būti
investuojama į išvestines finansines priemones. Norint diversifikuoti investicijų riziką, investicijos pagal ekonomi-
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Lėšos investuojamos į HSBC GIF Chinese Equity B Fund. Fondo valiuta – EUR.
Rezultatų etalonas (lyginamasis indeksas): MSCI CHINA 10/40 Capped Net.
Investavimo krypties pradžia – 2009 11 01.
Didžiausios investicijos*
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
TENCENT HOLDINGS LTD
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
CHINA CONSTRUCTION BANK
PING AN INSURANCE CO LTD
CHINA MOBILE LTD
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL ORDINARY HKD
CHINA MERCHANTS BANK

GA dalis, %
9,56
8,78
5,48
5,02
4,87
4,59
3,52
3,40
3,22
3,11

kos sektorius neribojamos. Galimi trumpalaikiai nuokrypiai nuo šios politikos ir dalis lėšų gali būti investuojama
Investicijų struktūra pagal ekonomikos sektorius*

pinigų rinkos fonduose, terminuotų indėlių ar einamosiose banko sąskaitose.
Šios investavimo krypties tikslas yra siekti ilgalaikio kapitalo augimo, investuojant į Kinijos bendrovių akcijas
ir prisiimant didelę riziką.

Investavimo politikos įgyvendinimas
Investavimo politika įgyvendinama Lėšas investuojant į kintamo kapitalo bendroves ir kolektyvinio investavimo subjektus, kurių investavimo strategija atitinka šios krypties investavimo politiką.
Šiuo metu šios krypties lėšos yra investuojamos į HSBC GIF Chinese Equity B Fund.
HSBC GIF Chinese Equity B Fund veiklos pradžia 1992 m. birželio 25 d.
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Investavimo krypties tinkamumas
Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip didelės rizikos sprendimai. Kolektyvinio investavimo sub
jektas orientuotas į didesnę nei vidutinę patirtį turinčius investuotojus, linkusius prisiimti didelę riziką. Rekomenduojamas minimalus investicijų laikotarpis – nuo penkerių metų.
Investiciniai vienetai apskaitomi, parduodami ir išperkami eurais.
Investicinių vienetų vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.bonumpublicum.lt.

* Duomenys 2019-08-31

Gyvybės draudimo UAB “Bonum Publicum” netaiko jokių atskaitymų, įtakojančių investicinio vieneto vertę.

Išsamesnė informacija apie HSBC GIF Chinese Equity B Fund –
https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isISIN=O&search=LU0954270491

Investavimo krypties pradžia – 2009 m. lapkričio mėn. 1 d.
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