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právně  závazná  je  původní  verze  v  anglickém
jazyce.

KATEGORIE INVESTIČNÍCH RIZIK

Tato část obsahuje obecně definice pro účely služeb a podmínek PAMM-u.

Vysoké (Agresivní) riziko - agresivní portfolio značně upřednostňuje volatilnější
domácí a mezinárodní nástroje. Tato strategie souvisí s přiměřeně agresivním
záměrem podstoupení vyššího rizika výměnou za možnost vyššího zisku a s
úmyslem obchodovat tak, aby docházelo k dlouhodobému růstu kapitálu.

Medium (Střední nebo vyvážené) - střední portfolio odráží mírný kompromis
mezi potenciálním výnosem a rizikem. Vystavení aktiv orientovaných na méně
volatilní  výnos  je  kombinován s  investicemi  do  domácích  a  mezinárodních
podílů  k  vytvoření  přiměřené  rovnováhy  mezi  generováním  výnosu  a
dlouhodobým růstem.

Nízké (Konzervativní) - konzervativní portfolio odráží konzervativní kompromis
mezi  potenciálním  výnosem  a  rizikem.  Důraz  na  defenzivní  aktiva  je
konzistentní s nižším stupněm volatility a relativně předvídatelným výnosem.
Potenciál  vygenerovat  růst  hodnoty  kapitálu  v  průběhu  delšího  období  (a
podpůrný růst výnosu o druhotné důležitosti) je zajišťován formou expozice na
měnovém trhu.
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