
Allianz zajištěné produkty 

Komentář – duben až červen 2010

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaruče-
na není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

* První údaj značí výkonnost v daném měsíci, druhý od začátku roku.

Eurozóna se může díky 
dluhům některých 
států dostat do vážných 
problémů.

až o 50 basických bodů. Situace se v Řecku 
začala silně komplikovat. Výnosy na dvouletých 
řeckých dluhopisech dosáhly téměř 14 %, což 
Řecku znemožnilo  zabezpečit se fi nancováním 
na dluhopisových trzích. Na scénu musela přijít 
Evropská unie a Mezinárodní měnový fond, kteří 
poskytly Řecku úvěrovou linku. Spekuluje se také 
o preventivní pomoci pro Španělsko. Řeckou 
pomoc však podmiňují mnohá opatření, která 
budou mít negativní vliv na hospodářský růst. 
Krize se také negativně projevila i na společné 
evropské měně. EURo prudce oslabilo vůči 
americkému dolaru. Za poslední tři měsíce 
ztratilo téměř 9 % hodnoty.
Česká národní banka rozhodovala o nastave-
ní dvou týdenní REPO sazby ve druhém kvartálu 
hned dvakrát. V květnu překvapivě snížila sazbu 
na současnou úroveň 0.75 %. Hlavními faktory 
byly zřejmě velmi malá míra infl ace a nízká spo-
třeba domácností. Infl ace stále dosahuje překva-
pivě nízkých čísel. Infl ace měřená indexem CPI 
rostla v květnu meziročně o 1.20 %. Mírné zlep-
šení zaznamenává průmyslová výroba. Zlepšu-
jí se také čísla týkající se nezaměstnanosti. Ma-
loobchodní tržby také pomalu začínají narůstat 
po poklesech z předchozích měsíců. 

Dow Jones Industrial Average
-9,97% /-6,27 %

Evropská centrální banka ponechala referenč-
ní sazbu nezměněnou na úrovni 1.00 %. Sazba 
bude na této úrovni ponechána pravděpodob-
ně delší dobu. Důvodem jsou přetrvávající pro-
blémy dluhového charakteru. Řecko bylo nuce-
no požádat o půjčku, protože fi nancování pomo-
cí dluhopisů bylo téměř nemožné. Přijetí půjčky 
je podmíněno snížením rozpočtového defi citu 
pomocí snížení mezd ve veřejném sektoru, sní-
žením penzí a státních výdajů a zvýšením daně 
z přidané hodnoty a také spotřební daně. Situ-
ace by mohla být kritičtější, kdyby se do problé-
mů dostalo Španělsko, které se na HDP Eurozó-
ny podílí téměř 9 %, zatím co Řecko pouze 2 %. 
Nezaměstnanost vykazuje stále 10 % hranici. In-
fl ace je poměrně stabilní. V květnu rostla mezi-
ročně o 1.60 %.
Situace v USA je poměrně stabilnější, avšak exis-
tuje riziko, že problémy v Eurozóně se mohou 
výrazně podepsat na americké ekonomice. FED 
zatím ponechal sazbu na úrovni 0-0.25 %. Situ-
ace na trhu práce stále není úplně stabilní. Čísla 
v tuto chvíli nedosahují očekávání. Nezaměstna-
nost se pohybuje na úrovni 9.70 %.

Výkonnost hlavních indexů

NASDAQ Composite
-12,04%/-7,05 %

Brasil BOVESPA 
-13,41%/-11,16 %

PX 50 (Česká republika)
-7,76%/-1,20%

DJ Eurostoxx 50
–12,21%/–13,21%

Russian RTX index
-14,83%/-7,29%

NIKKEI 225 (Japonsko)
-15,40%/-11,04 %

HANG SENG (Čína)
–5,23%/–7,97%

* První údaj značí výkonnost v daném měsíci, druhý od začátku roku.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaruče-
na není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Bombai Stock Exxhange
+0,99%/+1,35%

Komentář k vývoji 
na fi nančních trzích

Počátkem kvartálu zaznamenaly ceny dluhopisů 
poměrně slušný nárůst. Situace se zhoršila 
především díky fi skálním problémům některých 
evropských států (zejména Řecka, Španělska…). 
Ovšem díky vládním stimulům ze strany EU 
a MMF a pozitivním zprávám uvnitř České 
ekonomiky se brzy uklidnila. Výnosová křivka se 
mírně zploštila. Výnosy rostly hlavně na krátkém 
konci (s dobou splatnosti do 4 let). Swapové 
sazby výrazně poklesly. Pokles byl v průměru 



Měsíční zpráva – duben až červen 2010

Allianz EuroIndex I, II, III, CZK I

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaruče-
na není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Kategorie rizika a výnosu

Allianz EuroIndex 1 2 3 4 5 6 7

EuroIndex I 

 28.12.2006 28.12.2007 29.12.2008 28.12.2009 28.12.2010 28.12.2011 28.12.2012

 Index 4 130,66 4 404,64 2 388,3 2982,42 

 Výnos  6,63 % -42,18 % -27,80

EuroIndex II 

 4.6.2007 1.6.2008 2.6.2009 1.6.2010 1.6.2011 1.6.2012 3.6.2013

 Index 4 537,81 3 720,50 2534,17 2606,58

 Výnos  -18,01 % -44,15 % -42,56%

EuroIndex III 

 1.11.2007 1.2.2008 2.5.2008 1.8.2008 3.11.2008 2.2.2009 4.5.2009

 Index 4 415,27 3 867,47 3877,5 3316,61 2610,04 2198,74 2419,53

 Výnos  -12,41 % -12,18 % -24,88 % -40,89 % -50,20 % -45,20 % 

 3.8.2009 2.11.2009 1.2.2010 3.5.2010

 Index 2674,07 2762,95 2793,29 2816,5

 Výnos -39,44 % -37,42% -36,74% -36,21%

Vlastnosti podkladového aktiva

Nejmodernější produkt jednorázového investič-
ního životního pojištění, který investuje Vámi za-
placené pojistné do cenného papíru se 100% ka-
pitálovou ochranou všech vložených prostřed-
ků a s unikátní vlastností - zamykáním dosaže-
ných výnosů. 

Komentář k vývoji EuroStoxx 50 
a podkladového aktiva

Situace a nejistota kolem Eurozóny měla také 
vliv na akciové trhy. Situace se v Řecku začala sil-
ně komplikovat. Výnosy na dvouletých řeckých 
dluhopisech dosáhly téměř 14 %, což znemožni-
lo Řecku zabezpečení fi nancování na dluhopiso-
vých trzích. Na scénu museli přijít Evropská unie 
a Mezinárodní měnový fond, kteří poskytly Řec-
ku úvěrovou linku. Spekuluje se také o preven-
tivní pomoci pro Španělsko. Řeckou pomoc však 
podmiňují mnohá opatření, která budou mít ne-
gativní vliv na hospodářský růst. Konkrétně je 
přijetí půjčky podmíněno snížením rozpočtové-
ho defi citu prostřednictvím snížení mezd ve ve-
řejném sektoru, snížením penzí a státních výda-
jů a zvýšením daně z přidané hodnoty a spotřeb-
ní daně.
Situace v USA je poměrně stabilnější, avšak exis-
tuje riziko, že problémy v Eurozóně se mohou 
výrazně podepsat na americké ekonomice. FED 
zatím ponechal sazbu na úrovni 0-0.25 %. Refe-
renční sazba by měla začít růst dříve než v Eu-
rozóně. Situace na trhu práce stále není úplně 
stabilizována. Čísla zatím nedosahují očekávání. 
Nezaměstnanost se pohybuje na úrovni 9.70 %.
V prvním kvartálu si dobře vedli Daimler AG, An-
heuser-Busch InBew a Philips. Naopak pokles 
zaznamenala Nokie, Credit Agricole a Arcelor 
Mittal.

Evropské akcie jsou díky 
fi skálním problémům 
stále pod větším tlakem. Vývoj indexu DJ EuroStoxx 50
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EuroIndex CZK I 

 31.3.2008 30.6.2008 30.9.2008 30.12.2008 30.3.2009 30.6.2009 30.9.2009

 Index 3 628,06 3 352,81 3038,2 2451,48 2010,61 2401,69 2872,63

 Výnos  -7,59 % -16,26 % -32,43 % -44,58 % -33,80 % -20,82 %
 30.12.2009 30.3.2010 30.6.2010 30.9.2010 30.12.2010 

 Index 2966,24 2939,68 2573,32

 Výnos -18,24% -18,97% -29,07%



Měsíční zpráva – duben až červen 2010

MAXIndex

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaruče-
na není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Kategorie rizika a výnosu

MAXIndex 1 2 3 4 5 6 7

Současná situace
Allianz pojišťovna uvedla produkt MaxIndex na trh k 1. 7. 2008. První týdny přinesly dobré výsledky 
a zhodnocení fi nančních prostředků klientů (uzamknuté zhodnocení 3,9 %). V září roku 2008 však do-
šlo v důsledku fi  nanční krize k pádu fi  nančních trhů.

Ochranná strategie MaxIndexu prostředky klientů ochránila. Uzamknutá hodnota 103,9 % byla 
zachována díky převodu naprosté většiny investic z akciové složky do konzervativní dluhopisové. 
Zatímco lidé investující přímo do akcií a akciových fondů zažili i více než 50% propad hodnoty své 
investice, klienti MaxIndexu mají garantovanou hodnotu plnění k datu 30. 6. 2020.

Současně s převodem do bezrizikové složky však došlo k výraznému omezení potenciálu dalšího 
zhodnocení. Lze očekávat, že hodnota k datu dožití pojistných smluv MaxIndex bude ve výši současné 
uzamčené hodnoty.

Vývoj indexu DJ EuroStoxx 50
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Vlastnosti podkladového aktiva

Nejmodernější produkt jednorázového investič-
ního životního pojištění, který investuje Vámi za-
placené pojistné do cenného papíru se 100% ka-
pitálovou ochranou všech vložených prostřed-
ků a s unikátní vlastností - zamykáním dosaže-
ných výnosů. 

Komentář k vývoji EuroStoxx 50 
a podkladového aktiva

Situace a nejistota kolem Eurozóny měla také 
vliv na akciové trhy. Situace se v Řecku začala sil-
ně komplikovat. Výnosy na dvouletých řeckých 
dluhopisech dosáhly téměř 14 %, což znemožni-
lo Řecku zabezpečení fi nancování na dluhopiso-
vých trzích. Na scénu museli přijít Evropská unie 
a Mezinárodní měnový fond, kteří poskytly Řec-
ku úvěrovou linku. Spekuluje se také o preven-
tivní pomoci pro Španělsko. Řeckou pomoc však 
podmiňují mnohá opatření, která budou mít ne-
gativní vliv na hospodářský růst. Konkrétně je 
přijetí půjčky podmíněno snížením rozpočtové-
ho defi citu prostřednictvím snížení mezd ve ve-
řejném sektoru, snížením penzí a státních výda-
jů a zvýšením daně z přidané hodnoty a spotřeb-
ní daně.
Situace v USA je poměrně stabilnější, avšak exis-
tuje riziko, že problémy v Eurozóně se mohou 
výrazně podepsat na americké ekonomice. FED 
zatím ponechal sazbu na úrovni 0-0.25 %. Refe-
renční sazba by měla začít růst dříve než v Eu-
rozóně. Situace na trhu práce stále není úplně 
stabilizována. Čísla zatím nedosahují očekávání. 
Nezaměstnanost se pohybuje na úrovni 9.70 %.
V prvním kvartálu si dobře vedli Daimler AG, An-
heuser-Busch InBew a Philips. Naopak pokles 
zaznamenala Nokie, Credit Agricole a Arcelor 
Mittal.

Evropské akcie jsou díky 
fi skálním problémům 
stále pod větším tlakem.
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Měsíční zpráva – duben až červen 2010

PETROLinvest, PETROLinvest 2, 
PETROLinvest 3 a PETROLinvest 4

Vlastnosti podkladového aktiva

PETROLinvest nabízí výhodné spojení atraktivní in-
vestice a životního pojištění. Zcela unikátní vlast-
ností je 100% ochrana vložené investice v kom-
binaci s možností získat vysoké zhodnocení (vý-
nos je odvozen od růstu ceny ropy obchodované 
na newyorkské burze). Samozřejmostí je pojištění 
pro případ smrti a smrti následkem úrazu, které je 
navíc poskytnuto zcela zdarma.

Komentář k vývoji ceny ropy 
a podkladového aktiva

Cena ropy se po celkem solidních ekonomických 
datech na začátku druhého kvartálu držela ko-
lem 86 USD za barel. Špatné zprávy z americké-
ho trhu práce, vulkanický prach z islandské sopky 
a dohady o porušování kvót ze strany OPEC po-
slali ceny směrem k 80 USD za barel. Koncem 
dubna po výbuchu na ropné plošině společnos-
ti BP se cena dostala na 87 USD za barel. Počát-
kem května se však ropa propadla v průběhu 4 
až 5 dní až o 11 USD. Hlavní příčinou byly oba-
vy z ekonomického růstu díky dluhovým problé-
mům Eurozóny, které také prudce ovlivnili vývoj 
na akciových trzích. Na poklesu se podílel také 
posilující americký dolar. Cena ropy byla dále ta-
žena poklesem akciových trhů. Po dosažení mi-
nima na úrovni 64.24 USD za barel cena ropy za-
čala růst. Koncem května po dobrých zprávách 
týkajících se objednávek zboží dlouhodobé spo-
třeby a zásob ropy ceny rostou o 4 USD za barel 
v průběhu jednoho dne a atakují hranici 75 USD 
za barel. V červnu pak ropa rostla na úroveň ko-
lem 80 USD za barel. Příčinou byly obavy z huri-
kánu v oblasti mexického zálivu a zákaz hluboko-
mořské těžby ropy.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaruče-
na není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Kategorie rizika a výnosu

Negativně ovlivnily ceny 
ropy v druhém kvartálu 
obavy z ekonomického 
růstu.

PETROLinvest 1 2 3 4 5 6 7

PETROLinvest 2 1 2 3 4 5 6 7

Počáteční ceny ropy WTI 

    PETROLinvest 1 cena k 2. 1. 2009 46,34 USD

    PETROLinvest 2 cena k 5. 1. 2009 48,81 USD

    PETROLinvest 3 cena k 16. 3. 2009 47,35 USD

    PETROLinvest 4 cena k 17. 8. 2009 66,75 USD

PETROLinvest 3 1 2 3 4 5 6 7

PETROLinvest 4 1 2 3 4 5 6 7

Vývoj ceny ropy WTI

Cena ropy WTI 
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GEOinvest

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaruče-
na není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Kategorie rizika a výnosu

Graf – vývoj GEOinvestu

Vlastnosti podkladového aktiva

GEOinvest nabízí výhodné spojení atraktivní in-
vestice a životního pojištění. Zcela unikátní vlast-
ností je 100% ochrana vložené investice v kombi-
naci s možností získat vysoké zhodnocení (výnos 
je odvozen od výnos je odvozen od vývoje cen 
různých druhů komodit). Samozřejmostí je po-
jištění pro případ smrti a smrti následkem úrazu, 
které je navíc poskytnuto zcela zdarma. 

Komentář k vývoji ceny ropy 
a podkladového aktiva - GeoInvest

Fond GeoInvest se v průběhu druhého kvartálu 
moc nezměnil. Cena ropy se dostala z hranice 
okolo 86 USD za barel až na úroveň kolem 65 do-
larů. Cena ropy se propadla v průběhu 4 až 5 dní 
až o 11 USD. Hlavní příčinou byly obavy z ekono-
mického růstu díky dluhovým problémům Euro-
zóny, které také prudce ovlivnili vývoj na akcio-
vých trzích. Na poklesu se podílel také posilují-
cí americký dolar. Ovšem po dobrých zprávách 
týkajících se objednávek dlouhodobé spotřeby 
a zásob ropy rostla směrem k 75 USD za barel. 
Stimulem byl také výbuch na ropné plošině spo-
lečnosti BP a z toho plynoucí zákaz hlubokomoř-
ské těžby ropy v oblasti mexického zálivu. 
Ve druhém kvartálu se naopak dařilo drahým ko-
vům. Cena zlata vzrostla o 11.18 %. Ceny drahých 
kovů rostly i navzdory nízké infl aci. Situace a ne-
jistota kolem Eurozóny měla také vliv na akcio-
vé trhy. Situace se v Řecku začala silně kompliko-
vat. Situace v USA je poměrně stabilnější, avšak 
existuje riziko, že problémy v Eurozóně se mo-
hou výrazně podepsat na americké ekonomice. 
Akcie společností těžících základní suroviny na-
vázali na pokles akciových trhů a v druhém kvar-
tálu poklesly téměř o 15 %. 
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Fond GeoInvest 
ve druhém kvartálu 
stagnoval vlivem 
negativní výkonnosti 
akciové složky.

GEOinvest 1 2 3 4 5 6 7

Jednotlivé komodity jsou zastoupeny následujícími indexy. 
Každý z nich má v investici stejnou váhu.

SPDR Gold Trust - jedná se o největší světový fond s investičním zlatem v současnosti

Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas Index - index 600 nejvýznamnějších světových společností 
zabývajících se těžbou ropy a zemního plynu a jejich následným zpracováním. K nejvýznamnějším 
společnostem se řadí BP, Total a Royal Dutch Shell

Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas Index - index 600 nejvýznamnějších světových společností 
zabývajících se těžbou a zpracováním nerostných surovin. Jedná se např. o uhlí, železnou rudu, hlink, 
platinu a diamanty. Mezi nejvýznamnější společnosti patří BHP Billiton, Rio Tinto nebo Anglo Američan


