
Allianz zajištěné produkty 

Komentář – červenec až září 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 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.

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

Dow Jones Industrial Average
+10,37% /+3,45 %

Výkonnost hlavních indexů

NASDAQ Composite
+12,30%/+4,38 %

Brasil BOVESPA 
+13,94%/+1,23%

PX 50 (Česká republika)
+2,51%/+1,28%

DJ Eurostoxx 50
+6,78%/–7,32%

Russian RTX index
+12,57%/+4,36%

NIKKEI 225 (Japonsko)
-0,14%/-11,16%

HANG SENG (Čína)
+11,07%/+2,22%

Bombai Stock Exxhange
+13,38%/+14,91%

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-



Měsíční zpráva – červenec až září 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 2.8.2010

 Index 2674,07 2762,95 2793,29 2816,5 2822,17

 Výnos -39,44 % -37,42% -36,74% -36,21% -36,08%

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

Akciové trhy zaznamenaly ve třetím kvartálu 
smíšený vývoj. Evropské trhy si vedly lépe než 
celkové globální fi nanční trhy. Záchranné akce 
a úspěšné zátěžové testy bank na nějaký čas pře-
svědčily trh. Evropské státy se postavily za Řec-
ko a pomohly mu společně s Mezinárodním mě-
novým fondem záchranným úvěrem. Evropská 
centrální banka ponechala na svých zasedáních 
ve druhém kvartálu úrokovou míru nezměně-
nou na úrovni 1.00 %. HDP za druhý kvartál rost-
lo více než se očekávalo. Meziročně dosáhlo růs-
tu 1.7 % což bylo nad očekáváním analytiků. In-
fl ace je stabilní, v srpnu dosáhla meziročně ná-
růst 1.6 %, což bylo přesně v souladu s očeká-
váními analytiků. Nezaměstnanost se pohybuje 
na úrovních kolem 10 %.
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 %. Americké HDP rostl ve druhém kvar-
tálu meziročně 1.7 %, což bylo mírně nad oče-
káváním trhu. FED ponechává cílovou úrokovou 
sazbu nezměněnou na úrovni 0.0 – 0.25 %. Refe-
renční sazba by měla ještě po nějakou dobu zů-
stat nezměněná. 
Ve třetím kvartálu si dobře vedl fi nanční sektor. 
Výrazně si polepšily Credit Agricole, ING Group 
a Societe Generale. Naopak ztrácely CRH PLC, 
E.O.N a RWE. 
 

Celková situace 
v Euro zóně se postupně 
stabilizovala. 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 2747,9

 Výnos -18,24% -18,97% -29,07% -24,26
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Měsíční zpráva – červenec až září 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

Akciové trhy zaznamenaly ve třetím kvartálu 
smíšený vývoj. Evropské trhy si vedly lépe než 
celkové globální fi nanční trhy. Záchranné akce 
a úspěšné zátěžové testy bank na nějaký čas pře-
svědčily trh. Evropské státy se postavily za Řec-
ko a pomohly mu společně s Mezinárodním mě-
novým fondem záchranným úvěrem. Evropská 
centrální banka ponechala na svých zasedáních 
ve druhém kvartálu úrokovou míru nezměně-
nou na úrovni 1.00 %. HDP za druhý kvartál rost-
lo více než se očekávalo. Meziročně dosáhlo růs-
tu 1.7 % což bylo nad očekáváním analytiků. In-
fl ace je stabilní, v srpnu dosáhla meziročně ná-
růst 1.6 %, což bylo přesně v souladu s očeká-
váními analytiků. Nezaměstnanost se pohybuje 
na úrovních kolem 10 %.
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 %. Americké HDP rostl ve druhém kvar-
tálu meziročně 1.7 %, což bylo mírně nad oče-
káváním trhu. FED ponechává cílovou úrokovou 
sazbu nezměněnou na úrovni 0.0 – 0.25 %. Refe-
renční sazba by měla ještě po nějakou dobu zů-
stat nezměněná. 
Ve třetím kvartálu si dobře vedl fi nanční sektor. 
Výrazně si polepšily Credit Agricole, ING Group 
a Societe Generale. Naopak ztrácely CRH PLC, 
E.O.N a RWE. 
 

Celková situace 
v Euro zóně se postupně 
stabilizovala.



Měsíční zpráva – červenec až září 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

Ropa ve třetím kvartálu zaznamenala nárůst 
5.98 %. Cena byla poměrně volatilní. Po dosažení 
maxima na počátku srpna na úrovni 82.97 USD 
za barel následoval pokles. V červenci cena rost-
la i navzdory nejistému ekonomickému senti-
mentu, 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, ros-
toucí zásoby ropy a znepokojující zprávy z USA 
a Číny dostaly koncem srpna cenu ropy na úro-
veň 70.76 USD za barel. V září však cena opět za-
čala růst. Příčinou byla lepší než očekávaná eko-
nomická data. Nárůst přibližně 2 USD za barel 
způsobily zprávy o poruše klíčového kanadské-
ho ropovodu, který dodává ropu západní čás-
ti USA. Dalšími faktory pro růst ceny ropy k 80 
USD za barel ke konci kvartálu byly růst akcio-
vých trhů a oslabující americký dolar.
Ropa si ve třetím kvartálu připsala přibližně 
o 5.98 %. Maxima dosáhla na úrovni 82.97 USD/
barel a minima na úrovni 70.76 USD/barel.

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

Ropa i navzdory obavám 
ohledně ekonomického 
růstu posílila.

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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Měsíční zpráva – červenec až září 2010

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

Ve třetím kvartálu se dařilo komoditním trhům. 
Špatně si nevedly také akciové trhy. Ropa ve tře-
tím kvartálu zaznamenala nárůst 5.98 %. Cena 
byla poměrně volatilní. Po dosažení maxima na 
počátku srpna na úrovni 82.97 USD za barel ná-
sledoval 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 znepokojující zprávy z USA a Číny dosta-
ly koncem srpna cenu ropy na úroveň 70.76 USD 
za barel. Ropa se pak dostala k 80 USD díky růs-
tu akciových trhů a oslabujícímu americký dolar. 
Velmi dobře si vedly také drahé kovy. Zlato si ve 
třetím kvartálu připsalo 5.12 %.
Akciové trhy zaznamenaly ve třetím kvartálu po-
měrně smíšený vývoj. Záchranné akce v Evropě 
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. Nezaměstnanost dosáhla 
v srpnu 9.60 %. Na pozitivní vývoj globálních ak-
ciových trhů navázaly také akcie společností tě-
žících základní suroviny, které si ve třetím kvartá-
lu připsaly 12.10 %. 
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Ve třetím kvartálu 
zaznamenal fond 
Geoinvest pozitivní 
výkonnost, ke které 
přispěly všechny tři 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



Měsíční zpráva – červenec až září 2010

BONUSinvest

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 BONUSinvestu

Vlastnosti podkladového aktiva

Strategie BONUSinvest spočívá v tom, že s tržní-
mi výkyvy v budoucnu předem počítá a pomocí 
investiční multi-strategie je minimalizuje. Inves-
tice není vázána pouze na jeden akciový index či 
komoditu, ale je složena z více (proto multi) stra-
tegií založených na:
• akciích
• komoditách 
• kurzech měn 
• kolísání trhu 

Mezi jednotlivými složkami existují vzájemné 
vazby, kterých se využívá k dosažení zajímavého 
a přitom stabilního zhodnocení. 

Komentář k vývoji podkladového 
aktiva - BONUSinvest

Výkonnost fondu Invest byla ve třetím kvartálu 
pozitivní. Produkt vzrostl o 1.57 %. Tři ze čtyř stra-
tegií měly pozitivní vliv na fi nální výkonnost. Nej-
více přispěla k výkonnosti strategie kolísání trhů. 
Trhy začaly být méně volatilní, což přispělo k vý-
konnosti až 8.16 %. 
Strategie zaměřená na měny přispěla k celkové 
výkonnosti 2.69 %. Krátké pozice na americkém 
dolaru a japonském jenu se ve druhém kvartálu 
patřičně vyplatily.
Akcie přispěly celkově 1.72 %. Na amerických tr-
zích byly kupované hlavně dividendové a prodá-
vané růstové akcie. V Evropě se naopak kupova-
ly růstové akcie.
Komodity na tom byly o něco hůře. Nejvýznam-
nější ztrátu přinesla krátká pozice na pšenici, 
které cena dramaticky rostla po zprávách o špat-
ných klimatických podmínkách v Rusku. Strate-
gie zaměřená na komodity přispěla k celkové vý-
konnosti – 4.93 %. 
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Allianz BONUSinvest rostl 
ve 3. kvartálu hlavně díky 
měnové strategii.

BONUSinvest 1 2 3 4 5 6 7

Fond BONUSinvest - struktura  

  Měnová strategie

Strategie kolísání trhů

Komoditní strategie 

Akciová strategie 

BONUSinvest 

 30.6.2010 30.9.2010 30.12.2010 30.3.2011 30.6.2011 30.9.2011 30.12.2011

 Index 180,34 183,17

 Výnos  1,57 %


