
Komentář – červenec až září 2010

Allianz investiční fondy 

České dluhopisy 
i ve druhém kvartálu 
opět pokračovaly ve své 
spanilé jízdě.

Výkonnost hlavních indexů

* První údaj značí výkonnost v daném období, 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.

spěla také snížená nabídka nových emisí. Začát-
kem září došlo k emisi euro bondu v objemu dvě 
miliardy EUR. Emise byla lehce rozprodaná a po-
ptávka silně převýšila nabídku. Swapové sazby 
poklesly v průměru o 70 až 100 basických bodů 
po celé výnosové křivce. Dluhopisy kopírovaly vý-
voj na delším konci křivky. Na krátkém se výnosy 
moc nezměnily.
Nová vláda se zavázala snížit defi cit veřejných 
fi nancí na úroveň 3 % již do roku 2013 ze 
současných 5.9 % v roce 2009. Vláda se zavázala 
zredukovat vládní výdaje a udělat reformu 
penzijního systému.
Česká ekonomika rostla ve druhém kvartálu více 
než se očekávalo. Meziročně si polepšila o 2.4 %. 
Hlavní příčinou byla klesající míra nezaměstna-
nosti a rostoucí mzda, což nastartovalo vývoj 
ekonomiky. Vyšší růst odhadovala také Česká ná-
rodní banka a ministerstvo fi nancí. Obě institu-
ce odhadují růst pro rok 2010 meziročně na 1.6 
%. Česká národní banka měla ve třetím kvartá-
lu dvě zasedání. Sazby byly ponechány na úrov-
ni 0.75 %. Infl ace je stále poměrně nízká a mezi-
ročně se pohybovala v jednotlivých měsících ko-

lem 1.4 – 1.9 %. Nezaměstnanost mírně rostla v 
srpnu na 8.6 %.
Situace v Euro zóně se stabilizovala. Evropské 
státy se postavily za Řecko a pomohly mu 
společně s Mezinárodním měnovým fondem 
záchranným úvěrem ve výší 110 miliard EUR. 
Evropská centrální banka ponechala na svých 
zasedáních ve druhém kvartálu úrokovou míru 
nezměněnou na úrovni 1 %. HDP za druhý kvartál 
rostlo více než se očekávalo. Meziročně dosáhlo 
růstu 1.7 %. Infl ace je stabilní, v srpnu dosáhla 
meziročně nárůst 1.6 %. Nezaměstnanost se 
pohybuje na úrovních kolem 10.0 %.
V USA se spekuluje, že by FED mohl opět přistoupit 
ke stimulům ekonomiky v reakci na zpomalující se 
růst. Situace na trhu práce se stále nezlepšuje. 
Nezaměstnanost dosáhla v srpnu 9.60 %. Americké 
HDP rostlo ve druhém kvartálu meziročně o 1.7 
%, což bylo mírně nad očekáváním trhu. FED 
ponechává cílovou úrokovou sazbu nezměněnou 
na úrovni 0.0 – 0.25 %. 
Meziměsíční a meziroční výkonnosti jednotli-
vých indexů jsou zahrnuty v mapě výkonností 
hlavních indexů.

Komentář k vývoji 
na fi nančních trzích

I třetí kvartál se nesl v znamení růstu cen dlu-
hopisů emitovaných Českou republikou. Obavy 
ze slabšího ekonomického růstu tlačily swapo-
vé sazby směrem dolů. Nově zvolená vláda za-
čala postupně aplikovat reformní opatření, kte-
rá budou mít také lehce negativní dopad na vý-
voj české ekonomiky a budou působit proti zvý-
šení referenční sazby ČNB. Ke snížení sazeb při-
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Měsíční zpráva – červenec až září 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 si díky růstu 
českých dluhopisů vedl poměrně dobře. Obavy 
z pomalejšího ekonomického růstu tlačily swa-
pové sazby směrem dolů. Nově zvolená vlá-
da začala postupně aplikovat reformní opatře-
ní, která budou mít také lehce negativní dopad 
na vývoj české ekonomiky a budou působit pro-
ti zvýšení referenční sazby ČNB. Ke snížení sa-
zeb přispěla také snížená nabídka nových emisí. 
Swapové sazby poklesly v průměru o 70 až 100 
basických bodů po celé výnosové křivce. Dluho-
pisy kopírovaly vývoj na delším konci křivky. Díky 
emisi eurobondu se výrazně snížily odhady emi-
se dluhopisů vydaných v CZK pro čtvrtý kvartál.
Česká ekonomika rostla ve druhém kvartálu více 
než se očekávalo. Meziročně si polepšila o 2.4 % 
(oproti odhadům 2.2 %). Hlavní příčinou byla 
klesající míra nezaměstnanosti a rostoucí mzda, 
což nastartovalo vývoj ekonomiky. Česká národ-
ní banka měla ve třetím kvartálu dvě zasedání. 
Sazby byly ponechány na úrovni 0.75 %. Infl ace je 
stále poměrně nízká a meziročně se pohybovala 
v jednotlivých měsících kolem 1.4 – 1.9 %. Neza-
městnanost mírně rostla na 8.6 % v srpnu.
Ve třetím kvartálu byla do Allianz dluhopisového 
fondu Jistota přidána emise CZGB 6.95/16.

Allianz dluhopisový fond 
skončil ve třetím kvartálu 
opět v pozitivních číslech.

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 3,48 % 13,03 % 20,30 % 19,76 % 30,65 %

  Fond Garance   garantovaných 2,4 % ročně

Zhodnocení v letech 2002–2009
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Měsíční zpráva – červenec až září 2010

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 smíšený vývoj. Evrop-
ské trhy si vedly lépe než globální fi nanční trhy. 
Evropské státy se postavily za Řecko a pomohly 
mu společně s Mezinárodním měnovým fondem 
záchranným úvěrem. Evropská centrální banka 
ponechala na svých zasedáních ve druhém kvar-
tálu úrokovou míru nezměněnou na úrovni 1 %. 
HDP za druhý kvartál rostl více než se očekávalo. 
Meziročně dosáhl růstu 1.7 %. Nezaměstnanost 
se pohybuje na úrovních kolem 10 %.
V USA se spekuluje, že by FED mohl opět přistoupit 
ke stimulům ekonomiky v reakci na zpomalující se 
růst. Nezaměstnanost dosáhla v srpnu 9.6 %. Ame-
rické HDP rostlo ve druhém kvartálu meziročně 
1.7 %. FED ponechává cílovou úrokovou sazbu ne-
změněnou na úrovni 0.0 – 0.25 %.
Z fi nančnícho sektoru si výrazně polepšily Credit 
Agricole, ING Group a Societe Generale. Naopak 
ztrácely CRH PLC, E.O.N a RWE. 
Na celkovou výkonnost však měl velký vliv kurz 
CZK/EUR. Koruna posílila vůči EUR téměř o 5 % 
a redukovala tak výkonnost Allianz akciového 
fondu Evropa, který pak celkově zaostal za fon-
dem Global. Běžný účet vykázal v červenci defi -
cit 32.53 miliardy CZK. Kurz osciloval v rozmezí 
24.465 CZK/EUR a 25.85 CZK/EUR.

Allianz akciový fond 
Evropa ztrácel v reakci 
na silnou korunu. 

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 5,38 %

SIEMENS AG 5,05 %

TELEFONICA SA 3,95 %

SANOFI-AVENTIS SA 4,05 %

WELLS FARGO & CO 2,93 %

APPLE INC 2,49 %

NESTLE SA 2,38 %

BHP BILLITON PLC 2,28 %

SONY CORP 2,16 %

%

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

  Allianz akciový fond Evropa -2,29 % -9,51 % -47,00 % -34,40 % -32,02 %

  Allianz akciový fond Global 1,89% 16,71% – – -21,83%

Zhodnocení v letech 2002–2009
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Měsíční zpráva – červenec až září 2010

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

Německé bundy rostly na delším konci. Výnoso-
vá křivka se zploštila. Výnosy rostly u bondů se 
splatností do tří let. Naopak na delším konci za-
znamenaly pokles v průměru o 30 až 40 basic-
kých bodů. Hlavní příčinou byly efekty z vládních 
stimulů a obavy ohledně ekonomického růstu.
Akciové trhy zaznamenaly ve třetím kvartá-
lu smíšený vývoj. Evropské státy se postavily za 
Řecko a pomohly mu společně s Mezinárodním 
měnovým fondem záchranným úvěrem. Evrop-
ská centrální banka ponechala na svých zasedá-
ních ve druhém kvartálu úrokovou míru nezmě-
něnou na úrovni 1 %.
V USA se spekuluje, že by FED mohl opět při-
stoupit ke stimulům ekonomiky v reakci na zpo-
malující se růst. Nezaměstnanost dosáhla v srp-
nu 9.60 %. Druhé dno je málo pravděpodobné, 
avšak ekonomický růst by měl být pouze mírný. 
FED ponechává cílovou úrokovou sazbu nezmě-
něnou na úrovni 0.0 – 0.25 %.
Na celkovou výkonnost však měl velký vliv kurz 
CZK/EUR. Koruna posílila vůči EUR téměř o 5 % 
a redukovala tak výkonnost Allianz fondu Rovno-
váha, který pak celkově zaostal za fondem Dyna-
mika. Kurz osciloval v rozmezí 24.465 CZK/EUR 
a 25.85 CZK/EUR.

Pokles sazeb na středním 
a delším konci výnosové 
křivky opět povzbudily 
ceny evropských 
dluhopisů.

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 5 01/04/12 5,72 %

TOTAL SA 2,99 %

BTPS 5 03/01/25 2,81 %

DBR 3 3/4 01/04/15 2,46 %

BANCO SANTANDER SA 2,42 %

TOTAL SA 4,14 %

DBR 5 01/04/12 4,01 %

TELEFONICA SA 3,54 %

BANCO SANTANDER SA 3,19 %

BAYER AG 2,83 %

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

  Allianz smíšený fond Rovnováha 1,50 % 4,67 % -12,69 % -15,11 % -7,80 %

  Allianz smíšený fond Dynamika 3,33 % 8,55 % – – -6,19 %

Zhodnocení v letech 2002–2009
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TOP 5 - Allianz smíšený fond Rovnováha  TOP 5 - Allianz smíšený fond Dynamika 
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Měsíční zpráva – červenec až září 2010

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

Ceny komodit ve třetím kvartálu rostly. Sláb-
noucí americký dolar, rostoucí akciové trhy měly 
na ceny komodit příznivý vliv. Ropa ve třetím 
kvartálu zaznamenala nárůst 5.98 %. Cena byla 
poměrně volatilní. Po dosažení maxima na po-
čátku srpna následoval pokles. V červenci cena 
rostla i navzdory nejistému ekonomickému sen-
timentu, rostoucím zásobám a obavám z tropic-
ké bouřky Bonnie. Hlavním stimulem byly lep-
ší než očekávané kvartální hospodářské výsled-
ky většiny společností a na to navazující narůst 
akciových trhů. Posilující americký dolar, rostoucí 
zásoby ropy a znepokojující zprávy z USA a Číny 
dostaly koncem srpna cenu ropy na úroveň 
70.76 USD za barel. V září však cena opět zača-
la růst. Příčinou byla lepší než očekávaná ekono-
mická data. Velmi dobře si vedly také drahé kovy. 
Zlato si ve třetím kvartálu připsalo 5.12 %. Stříb-
ro posílilo o 17.02 %. Poměrně dobře si vedl také 
hliník a měď. Trojměsíční terminované kontrak-
ty vázané na ceny hliníku posílily o 18.89 %. Kon-
trakty vázané na měď si připsaly 22.78 %. Cena 
sojových bobů vzrostla o 19.95 %.

Allianz komoditní fond 
byl ve třetím kvartálu 
nepříznivě ovlivněn 
kurzem CZK/EUR.

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 %

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 2,68 % -1,63 % – – -1,63 %

Vývoj ceny podílové jednotky
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Měsíční zpráva – červenec až září 2010

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

Akcie energetického sektoru rostly souběž-
ně s celým akciovým trhem. Dalšími faktory byl 
také nárůst komodit, hlavně ropy. Ropa ve třetím 
kvartálu zaznamenala nárůst 5.98 %. Cena byla 
poměrně volatilní. Po dosažení maxima na po-
čátku srpna na úrovni 82.97 USD za barel násle-
doval pokles. V červenci cena rostla i navzdory 
nejistému ekonomickému sentimentu, rostou-
cím zásobám a obavám z tropické bouřky Bon-
nie. Posilující americký dolar, rostoucí zásoby 
ropy a znepokojujíce zprávy z USA a Číny dosta-
ly koncem srpna cenu ropy na úroveň 70.76 USD 
za barel. V září však cena opět začala růst. Příči-
nou byla lepší než očekávaná ekonomická data. 
Akciové trhy zaznamenaly ve třetím kvartálu po-
měrně smíšený vývoj. Celková situace v Euro 
zóně se postupně stabilizovala. Záchranné akce 
a úspěšné zátěžové testy bank na nějaký čas pře-
svědčily trh. V USA se spekuluje, že by FED mohl 
opět přistoupit ke stimulům ekonomiky v reakci 
na zpomalující se růst.

Akcie energetických 
společností si ve třetím 
kvartálu vedly poměrně 
dobře, Allianz fond 
energie byl však ve třetím 
kvartálu nepříznivě 
ovlivněn kurzem CZK/EUR.

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 8,81%

TOTAL SA 8,65%

ANADARKO PETROLEUM COR 5,54%

BG GROUP PLC 6,46%

SUNCOR ENERGY INC 3,76%

BP PLC 3,86%

 ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,19%

 HALLIBURTON CO 3,84%

 ENBRIDGE INC 3,71%

 MARATHON OIL CORP 3,21%

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 1,50% 3,72% – – 3,72%

Vývoj ceny podílové jednotky
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