
Komentář – leden až březen 2010

Allianz investiční fondy 

Fiskální situace v Řecku 
byla hlavním tématem 
prvního kvartálu.

12.90% hrubého domácího produktu. Což 
negativně působilo na výši nákladů na další 
fi nancování vládního dluhu. Řecko proto muselo 
přistoupit k nepopulárním reformám. Opětovný 
nárůst zaznamenaly české dluhopisy ve druhé 
polovině kvartálu, kde se objevily zprávy 
o fi nancování pomocí EURových emisí, což 
mělo za následek snížení potencionální nabídky 
korunových emisí. Aukce státních dluhopisů 
byly v prvním kvartále zkrácené a většinou 
nedošlo k uspokojení celé poptávky ze strany 
investorů.
V prvním kvartále rozhodovala Česká národní 
banka dvakrát o změně dvoutýdenní repo sazby. 
Sazba zůstala nezměněná na úrovni 1.00%. 
Infl ace měřená indexem CPI je meziročně 
postupně vyšší, přesto jsou ale hodnoty nižší než 
očekávání. V únoru dosáhla infl ace meziročně 
0.60% (očekávání bylo 0.80%). Ke zlepšení 
dochází i u průmyslové produkce, která se 
dostala do pozitivního teritoria. 
Euro zóna momentálně přechází těžkou 
zkouškou. Díky prudce se zvyšujícím dluhům 
některých krajin (především Řecko, Španělsko 
a Portugalsko) a nemožnosti devalvace vlastní 
měny, bude u těchto krajin velmi zajímavé 

Dow Jones Industrial Average
+4,11% /+4,11 %

sledovat další vývoj. Vzhledem k vážnosti 
situace v Řecku, probíhala jednání o pomoci 
ze strany Evropské unie. Pomoc Řecku byla 
koncem měsíce schválena. Ratingová agentura 
Fitch dále snížila rating vládního dluhu 
Portugalska a to o jeden stupeň na AA-. Situace 
měla negativní vliv na kurz EURa, které v prvním 
kvartále vůči dolaru prudce oslabilo. Vzhledem 
k situaci je nepravděpodobné, že by Evropská 
centrální banka v blízké době zvýšila klíčové 
úrokové sazby. Infl ace zůstává také poměrně 
nízká. V únoru se meziročně zvýšila o 0.90 %. 
V ekonomice USA se projevuje oživení. Byla 
zvýšena diskontní sazba o 25 basických bodů 
z 0.50% na 0.75%. Hlavní referenční sazba zůstala 
nezměněná na úrovni 0.00 – 0.25%. Vzhledem 
k oživení ekonomiky se očekává, že FED v blízké 
době stáhne z trhu další nástroje, které byly 
použity v boji s ekonomickou krizí. Americký trh 
práce pomalu pokračuje ve stabilizaci. V únoru 
dosáhla nezaměstnanost 9.70% a pokles 
pracovních míst mimo zemědělský sektor 
dosáhl 36 tisíc oproti odhadovaných 50 tisíc.
Mezikvartální a meziroční výkonnosti 
jednotlivých indexů jsou zahrnuty v mapě 
výkonností hlavních indexů.

Výkonnost hlavních indexů

NASDAQ Composite
+5,68 %/+5,68 %

Brasil BOVESPA 
+2,60 %/+2,60 %

PX 50 (Česká republika)
+7,12 %/+7,12%

DJ Eurostoxx 50
–1,14 %/–1,14 %

Russian RTX index
+8,85 %/+8,85 %

NIKKEI 225 (Japonsko)
+5,15 %/+5,15 %

HANG SENG (Čína)
–2,89 %/–2,89 %

* 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
+0,36 %/+0,36 %

Komentář k vývoji 
na fi nančních trzích

Na začátku prvního kvartálu poklesly ceny 
českých dluhopisů. Nepříznivě působily špatné 
zprávy z evropské unie, které kladly důraz 
především na řecký dluh. Po uklidnění situace se 
však ceny opět vrátily k růstu. Finanční instituce 
stále drží poměrně hodně krátkodobých 
prostředků, které se snaží umístnit do aktiv 
s vyšší výnosnosti (delší dobou splatností). 
Swapové sazby poklesly po celé délce výnosové 
křivky. Hlavním tématem byl řecký dluh, který 
dosáhl v roce 2009 přibližně 115% hrubého 
domácího produktu. Defi cit dosáhl úrovně 



Měsíční zpráva – leden až březen 2010

Allianz dluhopisový fond 
a Fond Garance

Investiční strategie

Allianz dluhopisový fond Jistota – Bezpečná 
investice založená na investování do státních, 
resp. státem garantovaných dluhopisů.

Allianz Fond Garance – Široce diverzifi kovaná 
investiční strategie umožňuje investovat do ter-
mínových depozit, dluhopisů, akcií i investičních 
fondů.

Komentář k Allianz 
dluhopisovému fondu Jistota

Allianz dluhopisový fond Jistota v prvním kvartá-
le mírně poklesl. Překoupený dluhopisový trh za-
znamenal korekci především na začátku prvního 
kvartálu. Opětovný nárůst českých vládních dlu-
hopisů byl zaznamenán ve druhé polovině kvar-
tálu, ve kterém se objevily zprávy o fi nancová-
ní pomocí EURových emisí, to mělo za následek 
snížení potencionální nabídky korunových emi-
sí. Aukce státních dluhopisů byly v prvním kvar-
tálu zkrácené a většinou nedošlo k uspokojení 
celé poptávky ze strany investorů. Česká národ-
ní banka rozhodovala v prvním kvartálu dvakrát 
o změně dvoutýdenní repo sazby. Sazba zůstala 
nezměněná na úrovni 1.00%. Infl ace měřená in-
dexem CPI je meziročně postupně vyšší, ale hod-
noty jsou nižší než očekávání.
V prvním kvartále byl v Allianz dluhopisovém 
fondu Jistota přikoupen dluhopis s delší dobou 
splatnosti 5.70/2024.

 

Allianz dluhopisový 
fond zaznamenal 
v prvním kvartále korekci 
především díky špatným 
zprávám o situaci v Řecku.

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 dluhopisový fond

Fond Garance

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

TOP 5 Holdings Dluhopisový fond Jistota  

   kupón splatnost

CZGB 3,80 % 11. 04. 2015

CZGB 3,55 % 18. 10. 2012

CZGB 5,70 % 25. 05. 2024 

 kupón splatnost

CZGB 5,00 % 11. 04. 2019 

CZGB 4,00 %  11. 04. 2017

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

  Allianz dluhopisový fond –0,73 % 8,35 % 11,43 % 13,09 % 21,20 %

  Fond Garance   garantovaných 2,4 % ročně

Zhodnocení v letech 2002–2009

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Allianz dluhopisový fond Fond Garance
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Allianz akciový fond Evropa
a Allianz akciový fond Global

Investiční strategie

Investiční strategie spočívá ve 100 % investo-
vání do evropských akcií (fond Evropa) a 100 % 
investování do akcií veřejně obchodovaných 
společností a akciových fondů po celém světě 
(fond Global). Výkonnost fondu primárně závi-
sí na výkonnosti evropského respektive světové-
ho kapitálového trhu. Celkovou výkonnost fondu 
Evropa rovněž ovlivňují změny devizového kurzu 
domácí měny vůči euru. Fond Global je částečně 
zajištěn proti měnovému riziku.

Komentář k Allianz akciovému 
fondu Europa a akciovému fondu 
Global

Akciové trhy zaznamenaly v prvním kvartále 
smíšený vývoj. Na počátku roku zaznamenaly ak-
cie mírnou korekci. Na počátku kvartálu byl hlav-
ním tématem řecký dluh. 
V prvním kvartálu si dobře vedl technologic-
ký sektor. Dobře si vedla společnost Nokie, Ap-
ple a Siemens. Naopak ztrácely některé fi nanč-
ní instituce, konkrétně  Banco Santander a Ban-
co Bilbao. Špatně si také vedly akcie automobil-
ky Volkswagen.
Allianz akciové fond Global zaznamenal slušnou 
výkonnost. Fond Evropa poklesl především díky 
krizi v Řecku a posilující české koruně.
Koruna v prvním kvartálu  posílila o 3.57 %. Pozi-
tivní vliv měl vývoj některých ukazatelů a zlepšu-
jící se stav na běžném účtu. Běžný účet vykázal 
v lednu přebytek 15.62 miliardy CZK. Kurz  osci-
loval v rozmezí 25.36 CZK/EUR a 26.33 CZK/EUR.

Allianz akciový fond 
Global si díky Řecké krizi 
připsal v prvním kvartálu 
větší výkonnost než 
evropské akcie. 

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 akciový fond Evropa

Allianz akciový fond Global

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

TOP 5 - Allianz akciový fond Evropa  TOP 5 - Allianz akciový fond Global  

  
TOTAL SA 5,47 %

BANCO SANTANDER SA 4,64 %

TELEFONICA SA 4,30 %

SANOFI-AVENTIS SA 3,99 %

BNP PARIBAS 3,63 %

APPLE INC 2,85 %

BNP PARIBAS 2,63 %

NESTLE SA 2,48 %

PHILIP MORRIS INTERNAT 2,25 %

BHO BILLITON PLC 2,03 %

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

  Allianz akciový fond Evropa 5,36 % 27,51 % –37,16 % –15,76 % –21,55 %

  Allianz akciový fond Global 6,03 % 50,93 % – – –18,77 %

Zhodnocení v letech 2002–2009
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Allianz smíšený fond Rovnováha 
a Allianz smíšený fond Dynamika

Investiční strategie

Fond Rovnováha investuje 40-60 % prostředků 
do akcií v eurozóně. Dále fond investuje do dlu-
hopisů s evropským investičním ratingem. Fond 
Dynamika investuje 60-80 % prostředků do akcií 
v eurozóně. Cílem investiční strategie fondů je do-
sažení tržních výnosů dluhopisové složky a dlou-
hodobého kapitálového růstu akciové složky.

Komentář k Allianz smíšenému 
fondu Rovnováha a smíšenému 
fondu Dynamika

Výnosová křivka na německých bundech v prv-
ním kvartálu paralelně poklesla v průměru o 15-
20 basických bodů. Díky situaci v Řecku pravdě-
podobně Evropská centrální banka nebude po-
spíchat na zvýšení sazeb. Akciová složka ztráce-
la. V ekonomice USA se projevuje oživení. Vzhle-
dem k oživení ekonomiky se očekává, že FED 
v blízké době stáhne z trhu další nástroje, které 
byly použity v boji s ekonomickou krizí.
V prvním kvartálu si dobře vedl technologic-
ký sektor. Dobře si vedla společnost Nokie, Ap-
ple a Siemens. Naopak ztrácely některé fi nanč-
ní instituce, konkrétně  Banco Santander a Ban-
co Bilbao. Špatně si také vedly akcie automobil-
ky Volkswagen.
Allianz akciové fondy Rovnováha a Dynamika za-
znamenaly v prvním kvartále pokles především 
díky akciové složce. Allianz fond Rovnováha byl 
překonán Allianz fondem Dynamika především 
díky posilující české koruně. Koruna v prvním 
kvartále  posílila o 3.57 %. Pozitivní vliv měl vývoj 
některých ukazatelů a zlepšující se stav na běž-
ném účtu. Běžný účet vykázal v lednu přebytek 
15.62 miliardy CZK. Kurz  osciloval v rozmezí 
25.36 CZK/EUR a 26.33 CZK/EUR.

Allianz smíšené fondy 
v prvním kvartále poklesly 
především díky vyššímu 
podílu evropských akcií.

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 smíšený fond Rovnováha

Allianz smíšený fond Dynamika

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

DBR 6 1/4 01/04/24 € 4,75 %

TOTAL SA 3,24 %

TELEFONICA SA 3,17 %

LANDBR 5 01/01/10 2,50 %

BANCO SANTANDER SA 2,21 %

TOTAL SA 4,54 %

TELEFONICA SA 4,29 %

BANCO SANTANDER SA 3,04 %

ANHEUSER-BUSCH INBEV N 2,93 %

BAYER AG 2,90 %

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

  Allianz smíšený fond Rovnováha 1,15 % 14,83 % –13,71 % –12,18 % –7,67 %

  Allianz smíšený fond Dynamika 5,93 % 26,81 % – – –5,82 %

Rating podkladových fondů

Allianz smíšený fond Rovnováha Allianz smíšený fond Dynamika

TOP 5 - Allianz smíšený fond Rovnováha  TOP 5 - Allianz smíšený fond Dynamika 
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Allianz fond Komodity

Investiční strategie

Fond participuje na výkonnosti indexu CORALS 
(USD), který je složený z jednotlivých komoditních 
a surovinových futures kontraktů. Váhy 
jednotlivých složek závisejí na fundamentální 
a technické analýze a jsou měsíčně převažovány. 
Index zaujímá jak dlouhé, tak i krátké pozice. Může 
tedy spekulovat na růst i na pokles cen futures 
jednotlivých surovin a komodit.

Komentář 
k Allianz fondu Komodity

Allianz fond komodity zaznamenal v prvním 
kvartále pokles. Vývoj byl ovlivněn především ri-
zikovou averzí na počátku roku a silným ame-
rickým dolarem. Dolar profi toval hlavně z Řecké 
krize a dalším krokům FED k restriktivní měno-
vé politice. Řecký dluh, dosáhl v roce 2009 při-
bližně 115% hrubého domácího produktu. Defi -
cit dosáhl na úroveň 12.90% hrubého domácího 
produktu. To negativně působilo na výši nákladů 
na další fi nancování vládního dluhu. Řecko pro-
to muselo přistoupit k nepopulárním reformám. 
Ropa se po poklesu na počátku roku vzpamato-
vala a opět se dostala na svou novoroční úroveň. 
Cena drahých kovů se v prvním kvartále moc ne-
změnila. Oba kovy zlato a stříbro počátkem úno-
ra korigovaly avšak po uklidnění situace se jejich 
cena stabilizovala. Cena sojových bobů korigova-
la přibližně o 11.00%. Mírný nárůst zaznamena-
ly hliník a měď. Hliník vzrostl o 2.47 % a měď rost-
la 3.87 %. 
Cena fondu byla také nepříznivě ovlivněna kur-
zem EUR/CZK. Koruna v prvním kvartále  posíli-
la o 3.57 %. Pozitivní vliv měl vývoj některých uka-
zatelů a zlepšující se stav na běžném účtu. Běž-
ný účet vykázal v lednu přebytek 15.62 miliardy 
CZK. Kurz  osciloval v rozmezí 25.36 CZK/EUR 
a 26.33 CZK/EUR.

Ceny komodit v prvním 
kvartále klesly především 
díky silnému dolaru 
a rizikové averzi.

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 fond Komodity

ROPA 18,00 %

HLINÍK 18,00 %

MĚĎ 15,00 %

SOJOVÉ BOBY 15,00 %

ZLATO 7,00 %

BEZOLOVNATÝ BENZÍN 6,00 %

TOPNÝ OLEJ 5,00 %

PLYNOVÝ OLEJ 4,00 %

ZEMNÍ PLYN 4,00 %

KUKUŘICE 3,00 %

Rating podkladových fondů

TOP 10 Allianz fond Komodity  

    

1 2 3 4 5 6 7

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

  Allianz fond Komodity –0,55 % – – – 0,52 %

Vývoj ceny podílové jednotky
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Allianz fond Energie

Investiční strategie

Čistě akciový fond investující do světových 
společností podnikajících v oblasti energií. Fond 
může investovat i do podílových fondů nebo 
indexových akcií v oblasti energií. Jako akciový fond 
při vyšší míře rizika poskytuje možnost vysokého 
zhodnocení vkladů.

Komentář k Allianz fondu Energie

Allianz fond Energie zaznamenal v prvním kvar-
tále mírný nárůst. Hlavním tématem na počát-
ku kvartálu byl řecký dluh, který dosáhl v roce 
2009 přibližně 115% hrubého domácího pro-
duktu. Řecko proto muselo přistoupit k nepo-
pulárním reformám. V ekonomice USA se pro-
jevuje oživení. FED ofi ciálně nastartoval takzva-
nou Exit starategy, jejíž úkolem je stáhnout eko-
nomické stimuly zahájené v boji proti krizi. Ame-
rický trh práce pomalu pokračuje ve stabilizaci. 
V únoru dosáhla nezaměstnanost 9.70% a po-
kles pracovních míst mimo zemědělský sek-
tor dosáhl 36 tisíc oproti odhadovaných 50 ti-
síc. Ceny ropy se téměř nezměnily i když v polo-
vině kvartálu její cena výrazně korigovala. Uklid-
nění situace v Řecku a nižší teploty v severový-
chodní částí USA měly za následek nárůst ropy 
z úrovně okolo 71 USD za barel na úroveň oko-
lo 76 USD za barel. Koncem února se cena dál 
posunula k 80 USD za barel. Hlavním faktorem 
byl nečekaný pokles zásob ropy a situace v Iránu, 
především neshody kolem Iránského jaderného 
programu. Ceny uhlí mírně poklesly. Korigovaly 
přibližně o 0.89 %.  

Akcie energetického 
sektoru zaznamenaly 
v prvním kvartále 
mírný nárůst vzhledem 
k pozitivní situaci 
na globálních akciových 
trzích.

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 fond Energie

EXXON MOBIL CORP 9,65 %

TOTAL SA 9,50 %

BG GROUP PLC 6,47 %

SUNCOR ENERGY INC 6,07 %

CHEVRON CORP 4,66 %

NOBLE CORP 3,99 %

ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,91 %

BP PLC 3,56 %

ANADARKO PETROLEUM COR 3,17 %

DEVON ENERGY CORP 3,11 %

Rating podkladových fondů

TOP 10 Allianz fond Energie

1 2 3 4 5 6 7

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

  Allianz fond Energie 0,33 % – – – 7,02 %

Vývoj ceny podílové jednotky

Allianz fond Energie
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