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-31,81

-13,89

-11,09

29,32

-17,98

Lėšos investuojamos į INVL Rusijos TOP20 subfondą. Fondo valiuta – EUR,
Rezultatų etalonas (lyginamasis indeksas): MSCI Russia 10-40 Net Total Return EUR Index (MN40RUE INDEX).
Investavimo krypties pradžia – 2005 12 01
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Investicijų struktūra pagal ekonomikos sektorius
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2
2

3
3

4
4

5
5

Maža
Maža rizika
rizika

6
6

7
7

10

Investavimo krypties pradžia – 2005 m. gruodžio 1 d.
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Investicijų struktūra pagal valiutas

Bevielio ryšio
paslaugos 8.41%

USD 65.30%

PLN 1.60%
GBP 5.10%
EUR 1.80%
RUB 26.20%

Investicinio vieneto vertės kitimas
2005 12 01 – 2020 03 31
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ekvivalentai
10.01%

Kita 28.33%
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Rusija
90.00%
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Rizikos indikatorius
1
1

Investicijų struktūra pagal regionus
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Išsamesnė informacija apie INVL Rusijos TOP20 subfondą –
https://www.invl.com/files/funds/KIID%20-%20RTS_LT%202018%2008%2021.pdf
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