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Per 1 metus

Per 3 metus

Per 5 metus

Per 10 metų

-18,19

-18,64

-28,79

-26,62

18,73

Lėšos investuojamos į Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund. Fondo valiuta – EUR.
Rezultatų etalonas (lyginamasis indeksas): MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN
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IT technologijos
22.50%
Medžiagos
7.60%
Nekilnojamas
turtas
3.40%

Pramonė
9.20%
Sveikatos
apsauga
3.50%

Ilgalaikio
vartojimo prekės
6.80%

Finansai
22.70%

Indonezija
2.30%

Taivanas
9.40%

Energetika
6.60%

Naujoji Zealandija
2.30%
Australija 9.00%
India 8.70%

Pietų
Korėja
4.80%

Didelė
Didelė rizika
rizika

Investavimo
Investavimo krypties
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Investavimo
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Komunikacijų
Kita paslaugos
2.30% 2.80%

3,1

Honkongas
21.00%

Rizikos
Rizikos indikatorius
indikatorius
1
1

Investicijų struktūra pagal ekonomikos sektorius

Investicijų struktūra pagal regionus

SEB
SEB Eastern
Eastern Europe
Europe ex
ex Russia
Russia Fund
Fund veiklos
veiklos pradžia
pradžia 1996
1996 m.
m. rugsėjo
rugsėjo 17
17 d.
d.

Maža
Maža rizika
rizika

GA dalis,
%

Didžiausios investicijos

Kanada 4.90%
Nyderlandai
3.10%
Kitos 2.40%

Kinija 32.10%

Investicinio vieneto vertės kitimas
2007 10 08 – 2020 03 31

6.0
5.0
4.0

4.059 EUR

3.0
2.0
1.0
2007-10-08

2009-10-08

2011-10-08

2013-10-08

2015-10-08

2017-10-08

Išsamesnė informacija apie Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund –
https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isISIN=O&search=LU0345362361
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