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Китай ще либерализира изцяло лихвите по депозитите

Доларът остана спокоен след
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Финансовата грамотност и познанията по финанси са една неосъзната необходимост.
Често спестяваме интуитивно и избираме неподходящи схеми.
За последните 10 години средната доходност от депозити в банките е по-ниска от
средната инфлация в страната, в резултат на което дългосрочните влогове са губещи.
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Данъкът върху лихви е все още реалност в българските банки...
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В краткосрочен план лихвите по депозити в България се очаква да намаляват
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Аркус Асет Мениджмънт
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Китай ще либерализира изцяло лихвите по депозитите

New Zealand Loo
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-> Имате нужда от алтернатива...
Китай ще либерализира изцяло лихвите по депозитите

Лиценз номер 49-УД/13.05.2013 г.,
издаден от Комисия за Финансов Надзор
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„Далновидността е изкуството да виждаш това което е невидимо за
останалите“

„В хипер свързан свят има само „добре“, „по-добре“
и „най-добре“!

Джонатан Суифт
Числата във финансите не са само измервателна величина на количество, но измерват и несигурността, настроението, оптимизма на цял един поток от хора – потокът от инвеститори. Затова в света на инвестициите, анализаторите трябва да притежават едно определено качество, което да ги прави по-добри от останалите - това е качеството да виждат нещата в дълбочина, да притежават далновидност и да разглеждат пазарите като едно цяло от
свързани помежду си елементи. Именно в това познание, науката на финансите се отдалечава от академичността
и навлиза в полето на изкуствата.

В Аркус Асет Мениджмънт ние
Влагаме съвкупна енергия в разбирането на числата докато те не ни проговoрят чрез доходност. Именно така съчетаваме теорията и изкуството, защото постигаме оптимални резултати, докато управляваме вашите пари.

Кои сме ние?

Томас Фрийдман
Ние управляваме пари именно в този глобален свят и реализираме доходност, защото за нас знанието за света не
е константа, а е променлива, към която всяка секунда надграждаме.
В Аркус Асет Мениджмънт персонализираме продуктите си спрямо вашия рисков профил, като вземаме под
внимание финансовите ви нужди и хоризонти. Това ви дава свободата да планирате финансовото си бъдеще и да
бъдете гъвкави.

Гама от продукти
Аркус Асет Мениджмънт като управляващо дружество ви дава възможността да станете участници на световните
финансови пaзари. Когато вложите пари под управление при нас, ние анализираме финансовите инструменти,
които да закупим и те се съхраняват в банките депозитари, с които работим. Това са утвърдени международни
институции като UniCredit Group и SaxoBank.

ВИЕ

Ние сме управляващо дружество лицензирано от Комисията за Финансов Надзор на Република България, членове
сме на Централен депозитар и на Българска асоциация на управляващите дружества.
Нашият екип от професионaлисти е съставен от лицензирани инвестиционни консултанти, които намират найдобрите решения за вашите пари.
Екипът ни е с богат опит на международните финансови пазари. Уникални сме, защото сме хора, които събират в
себе си глобалността и визията на модерния човек. Ние вярваме, че светът наистина е плосък и това ни позволява
да виждаме нови хоризонти.
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БАНКИ
ДЕПОЗИТАРИ

ФИНАНСОВИ
ПАЗАРИ

Притежавате над 100 000 лева -> индивидуален портфейл
Ако желаете да инвестирате сума над 100 000 лв., при нас вие получавате личен инвестиционен консултант, който
оформя инвестиционната ви стратегия и формира ваш собствен портфейл от финансови инструменти. Портфейлът ви е под постоянно наблюдение от нашия екип и във всеки един момент можете да проследите движението
на парите си.
5

Взаимни фондове
Ако искате да сте част от капиталовите пазари, нашите взаимни фондове нямат ограничение за размера на началната инвестиция. Вие закупувате дялове от фондовете и парите ви имат следния цикъл:

Защо да изберете нас?
„Не винаги е лесно да правите неща които не са популярни, но именно там
може да направите големи пари...“				
Джон Неф
Натрупването на състояние не е равносилно на късмет или случайност; то представлява финансовата грамотност
как да разполагаме с активите си по най-оптималния начин. Грамотността изисква да имаме информация, за да
можем да изберем най-правилното място за вашите инвестиции.
Изберете Аркус Асет Мениджмънт защото:
Ние сме независима структура

Аркус Асет Мениджмънт управлява следните фондове:
ДФ Балансиран:
Балансираният фонд e със средно ниво на риск и съответно средна очаквана доходност. Инвестира основно в
корпоративни облигации, а по-малката част от парите ви в акции.
ВИЕ
ДФ Динамичен
Динамичният фонд е с по-високо ниво на риск и по-голяма очаквана доходност. Инвестира основно в акции.

Ние не продаваме готови продукти, а персонализираме продукта спрямо клиентите си
Ние спазваме принципите на добрите корпоративни практики
Имаме добра историческа доходност
Печалбата от инвестиции в индивидуален портфейл или договорен фонд не подлежи
на корпоративен данък
В екипа ни цари култура на професионализъм и постоянно развитие

Като закупите дялове от фондовете ни, вие по всяко време може да ни ги продадете обратно и ние сме задължени
БАНКИ
ФИНАНСОВИ
да ги закупим, което ограничава ликвидния
ДЕПОЗИТАРИ риск на инвестицията ви.
ПАЗАРИ

Ние имаме сертификационни изисквания към всички работещи при нас

Финансови консултации

Отдадени сме 24 часа, 7 дни в седмицата на вашия капитал

Ние можем да бъдем полезни на вас или бизнеса ви с изготвяне на доклади, анализи на отделни компании, отрасли или държави. Отделно от това можем да ви консултираме относно цялостната ви финансова стратегия.

6

Ние вярваме в модерния свят и имаме обширен поглед над финансовите пазари
При нас получавате пълна прозрачност и гъвкавост за инвестициите си
Ние познаваме клиентите си и действаме с персонален подход към всеки един от тях
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Там където науката среща изкуството на инвестирането ще ни откриете...

„Творец е не този който преобразява слънцето в жълто петно, а този
който от жълто петно прави слънцето...“
Пабло Пикасо

Ние вярваме, че знанието е не само техническо познание, знанието означава да притежаваш широк поглед върху
света. Само този, който има широк поглед може да открие истинските възможности. А когато открием тези възможности, прилагаме познанията си, за да се възползваме максимално.

Само знанието води до свобода, а единствено свободният може да види слънцето. Посейте
семето на успеха и оставете парите ви да работят за вас... Време е вие да видите слънцето

Arcus Asset Management… Choоse the Security…
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