
Allianz zajištěné produkty 

Komentář – říjen až prosinec 2010

Situace v Eurozóně 
se ve čtvrtém kvartálu 
opět zhoršila.

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.

40 basických bodů. Riziková přirážka se výrazně 
nezměnila, byl však zaznamenán nárůst swapo-
vých sazeb. Kvantitativní uvolňování v USA půso-
bilo pozitivně na akciové trhy, což zvyšovalo rizi-
kový apetit ze strany investorů, kteří přesouvali 
svá aktiva z méně rizikových do více rizikových 
aktiv.
Na fi nančním trhu by si měla Česká republika 
v roce 2011 půjčit kolem 220 miliard CZK, což 
je přibližně o 30 miliard méně než v roce 2010. 
Ve třetím kvartálu vzrostla Česká ekonomika 
o 2.8 %, což je o 0.2 % méně, než původní od-
hady. HDP by mělo v roce 2010 vykázat růst 
kolem 2.0 %. Ministerstvo fi nancí zvýšilo výhled 
růstu HDP z 1.6  na 2.2 %. Veřejný defi cit by tak 
mohl v roce 2010 dosáhnout 5.1 % v porovná-
ní s plánovanými 5.3 %.  V příštím roce by však 
ekonomika měla růst pomaleji než v roce 2010. 
Důvodem jsou vládní opatření pro snížení defi ci-
tu veřejných fi nancí, zpomalení poptávky ze za-
hraničí a také zastavení expanze fotovoltaických 
elektráren. HDP by tak měl podle odhadů vzrůst 
o 1.80 %. Infl ace se meziročně zvýšila na úroveň 
2.0 % (údaje za listopad). Nezaměstnanost se 
stále pohybuje kolem 8.6 až 8.5 %. Nezaměstna-
nost se tak dostala na úroveň ze září 2009. ČNB 

ponechala dvoutýdenní REPO sazbu nezmě-
něnou na úrovni 0.75 %. Proinfl ační rizika, mezi 
které ČNB řadí slabší českou korunu a rostoucí 
ceny komodit, jsou poměrně vyrovnané.
Situace v Eurozóně se opět zhoršila. Irsko se 
rozhodlo pro sanaci některých bank a Řecký 
defi cit byl vyšší, než se předpokládalo. Situace 
měla negativní vliv na fi nancování států „PIGS“. 
Náklady na emisi dluhopisů se zvýšily u těchto 
států o několik desítek až stovek basických bodů. 
Řecko dostalo odklad splatnosti nouzového 
úvěru z roku 2015 na rok 2021. Země Evropské 
unie také odsouhlasily půjčku Irsku ve výši 67,5 
miliardy eur, která má pomoci zvládnout náklady 
masivní bankovní krize. Evropská centrální banka 
ponechala referenční úrokovou sazbu nezmě-
něnou na úrovni 1.00 %.
V USA došlo ke druhému kolu kvantitativního 
uvolňování. Akciové trhy tak reagovaly růstem. 
FED na podporu americké ekonomiky nakoupí 
státní dluhopisy v hodnotě 600 miliard USD. Ne-
zaměstnanost se dostala na úroveň 9.8 % (údaj 
z listopadu).
Meziměsíční a meziroční výkonnosti jednotli-
vých indexů jsou zahrnuty v mapě výkonností 
hlavních indexů.

Komentář k vývoji 
na fi nančních trzích

Ve čtvrtém kvartálu se opět do popředí dostaly 
špatné zprávy z Eurozóny. Irsko se rozhodlo  pro 
sanaci některých bank a Řecký defi cit byl vyš-
ší, než se předpokládalo. Špatná situace měla 
na Českou republiku pouze okrajový vliv a trhy 
nereagovaly již tak chaoticky jako při propuk-
nutí krize. Stále však platí, že hlavní rizika pro 
oživení České ekonomiky mají externí charak-
ter. Celosvětové ekonomické oživení působilo 
na růst úrokových měr z jejích rekordně nízkých 
hodnot. Výnosová křivka tak zestrměla a výnosy 
na českých dluhopisech rostly přibližně o 20 až 

Dow Jones Industrial Average
+7,32 % /+11,02 %

NASDAQ Composite
+12,00 %/+16,91 %

Brasil BOVESPA 
–0,18 %/+1,04 %

PX 50 (Česká republika)
+8,24 %/+9,62 %

DJ Eurostoxx 50
+1,63 %/–5,81 %

Russian RTX index
+17,42 %/+22,54 %

NIKKEI 225 (Japonsko)
+9,17 %/–3,01 %

HANG SENG (Čína)
+3,03 %/+5,32 %

Bombai Stock Exxhange
+2,19 %/+17,43 %



Komentář – říjen až prosinec 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 2824,3 

 Výnos  6,63 % -42,18 % -27,80 % -31,63 %

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 1.11.2010

 Index 2674,07 2762,95 2793,29 2816,5 2822,17 2836,73

 Výnos -39,44 % -37,42 % -36,74 % -36,21 % -36,08 % -35,75 %

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

Čtvrtý kvartál byl pro akciové trhy výrazně po-
zitivní. Kvantitativní uvolňování a lepší než oče-
kávané hospodářské výsledky společností byly 
hlavními faktory. Evropské trhy však zaostávaly. 
Irsko se rozhodlo  pro sanaci některých bank 
a Řecký defi cit byl vyšší, než se předpokládalo. 
Situace měla negativní vliv na fi nancování států 
„PIGS“. V USA došlo ke druhému kolu kvantitativ-
ního uvolňování. Akciové trhy reagovaly růstem. 
FED na podporu americké ekonomiky nakoupí 
státní dluhopisy v hodnotě 600 miliard USD. 
Kvantitativní uvolňování v USA působilo pozitiv-
ně na akciové trhy, což zvyšovalo rizikový apetit 
ze strany investorů, kteří přesouvali svá aktiva 
z méně rizikových do více rizikových aktiv. Neza-
městnanost dosáhla v listopadu 9.8  %. Americké 
HDP rostlo ve třetím kvartálu meziročně o 2.6 %, 
což bylo pod očekáváním trhu. FED ponechává 
cílovou úrokovou sazbu nezměněnou na úrovni 
0.0 – 0.25 %.
Ve čtvrtém kvartálu mírně zaostával fi nanční 
sektor. Výrazně si polepšily BASF, Siemens AG. 
Naopak ztrácely Credit Agricole, Bank of Bilbao, 
Banco Santander a BNP Paribas. 
 

Akciové trhy reagovaly 
pozitivně na kvantitativní 
uvolňování a lepší než 
očekávané hospodářské 
výsledky společností.

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 2844,99

 Výnos -18,24 % -18,97 % -29,07 % -24,26 % -21,58 %
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Komentář – říjen až prosinec 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, která je aktuálně na úrovni 108,954 %.

Vývoj indexu DJ EuroStoxx 50

DJ EuroStoxx 50 

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 prostředků 
a s unikátní vlastností - zamykáním dosažených 
výnosů - Lock In (viz tabulka dole).

Komentář k vývoji EuroStoxx 50 
a podkladového aktiva

Čtvrtý kvartál byl pro akciové trhy výrazně po-
zitivní. Kvantitativní uvolňování a lepší než oče-
kávané hospodářské výsledky společností byly 
hlavními faktory. Evropské trhy však zaostávaly. 
Irsko se rozhodlo  pro sanaci některých bank 
a Řecký defi cit byl vyšší, než se předpokládalo. 
Situace měla negativní vliv na fi nancování států 
„PIGS“. V USA došlo ke druhému kolu kvantitativ-
ního uvolňování. Akciové trhy reagovaly růstem. 
FED na podporu americké ekonomiky nakoupí 
státní dluhopisy v hodnotě 600 miliard USD. 
Kvantitativní uvolňování v USA působilo pozitiv-
ně na akciové trhy, což zvyšovalo rizikový apetit 
ze strany investorů, kteří přesouvali svá aktiva 
z méně rizikových do více rizikových aktiv. Neza-
městnanost dosáhla v listopadu 9.8  %. Americké 
HDP rostlo ve třetím kvartálu meziročně o 2.6 %, 
což bylo pod očekáváním trhu. FED ponechává 
cílovou úrokovou sazbu nezměněnou na úrovni 
0.0 – 0.25 %.
Ve čtvrtém kvartálu mírně zaostával fi nanční 
sektor. Výrazně si polepšily BASF, Siemens AG. 
Naopak ztrácely Credit Agricole, Bank of Bilbao, 
Banco Santander a BNP Paribas. 

Akciové trhy reagovaly 
pozitivně na kvantitativní 
uvolňování a lepší než 
očekávané hospodářské 
výsledky společností.
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MaxIndex 

  Datum 31.12.2009 31.12.2010

  Lock In 103,900% 108,954%



Komentář – říjen až prosinec 2010

PETROLinvest 1, 2

Vlastnosti podkladového aktiva

PETROLinvest nabízí výhodné spojení atraktivní 
investice a životního pojištění. Zcela unikátní vlast-
ností je 100% ochrana vložené investice v kombi-
naci s možností získat vysoké zhodnocení (výnos 
je odvozen od růstu ceny ropy obchodované 
na newyorkské burze). Samozřejmostí je pojištění 
pro případ smrti a smrti následkem úrazu. 

Komentář k vývoji ceny ropy 
a podkladového aktiva

Ceny ropy, spolu s akciovými trhy, ve čtvrtém 
kvartálu zaznamenaly nárůst. Ropa si připsala 
17.29 %. Na počátku kvartálu ropa posilovala 
hlavně díky poklesu zásob a oslabujícímu ame-
rickému dolaru, který oslabil až do října vůči 
EUR na úroveň 1.4282 EUR/USD. International 
Energy Agency zvýšila odhad poptávky po ropě. 
V USA došlo ke druhému kolu kvantitativního 
uvolňování. Akciové trhy spolu s komoditami 
reagovaly růstem. FED na podporu americké 
ekonomiky nakoupí státní dluhopisy v hodnotě 
600 miliard USD. Kvantitativní uvolňování v USA 
působilo pozitivně na akciové trhy, což zvyšovalo 
rizikový apetit ze strany investorů. Ropa se dosta-
la až na úroveň 89 USD za barel. Cena ropy rostla 
také spolu s cenami ostatních komodit. Násled-
ně však zaznamenala korekci. První negativní 
zprávou bylo zvýšení povinných minimálních 
rezerv v Číně. Další negativní zprávy přišly z Evro-
py. Irsko se rozhodlo  pro sanaci některých bank 
a Řecký defi cit byl vyšší než se předpokládalo. 
Po návratu směrem k 80 USD za barel, ceny ropy 
opět začaly růst a dostaly se na úroveň k 90 USD 
za barel. Maxima dosáhla na úrovni 92.06 USD 
za barel a minima na úrovni 77.55 USD za 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

PETROLinvest 1 2 3 4 5 6 7

PETROLinvest 2 1 2 3 4 5 6 7

Vývoj ceny ropy WTI

Cena ropy WTI 
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Historická výkonnost v EUR 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení (kumulativní)

  Allianz PETROLinvest 1 0,66 % 6,52 % – – 34,23 %

Vývoj PETROLinvestu 1 a 2
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Počáteční ceny ropy WTI 

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

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

   

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení (kumulativní)

  Allianz PETROLinvest 2 1,68 % 7,58 % – – 46,82 %
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PETROLinvest 3, 4

Vlastnosti podkladového aktiva

PETROLinvest nabízí výhodné spojení atraktivní 
investice a životního pojištění. Zcela unikátní vlast-
ností je 100% ochrana vložené investice v kombi-
naci s možností získat vysoké zhodnocení (výnos je 
odvozen od růstu ceny Dresdner WTI Indexu, který 
je zavislý na ceně WTI Crude Oil obchodované 
na newyorkské burze). Samozřejmostí je pojištění 
pro případ smrti a smrti následkem úrazu. 

Komentář k vývoji ceny ropy 
a podkladového aktiva

Ceny ropy, spolu s akciovými trhy, ve čtvrtém 
kvartálu zaznamenaly nárůst. Ropa si připsala 
17.29 %. Na počátku kvartálu ropa posilovala 
hlavně díky poklesu zásob a oslabujícímu ame-
rickému dolaru, který oslabil až do října vůči 
EUR na úroveň 1.4282 EUR/USD. International 
Energy Agency zvýšila odhad poptávky po ropě. 
V USA došlo ke druhému kolu kvantitativního 
uvolňování. Akciové trhy spolu s komoditami 
reagovaly růstem. FED na podporu americké 
ekonomiky nakoupí státní dluhopisy v hodnotě 
600 miliard USD. Kvantitativní uvolňování v USA 
působilo pozitivně na akciové trhy, což zvyšovalo 
rizikový apetit ze strany investorů. Ropa se do-
stala až na úroveň 89 USD za barel. Cena ropy 
rostla také spolu s cenami ostatních komodit. 
Cena Dresdner WTI crude Oil vzrostla ve čtvr-
tém kvartálu o 11.78 %. Příčinou bylo contango 
(situace na trhu, kdy ceny futures – terminované 
jsou vyšší jako spotové ceny), což mělo za nále-
dek dodatečné náklady spojené s investováním 
do ropy.  PetrolInvest III si připsal větší výkonnost 
než PetrolInvest IV a to hlavně díky většímu podí-
lu rizikové složky, která u PetrolInvest III dosaho-
vala 99.91 % a u PetrolInvest IV 42.38 %.

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

PETROLinvest 3 1 2 3 4 5 6 7

PETROLinvest 4 1 2 3 4 5 6 7

Vývoj ceny Dresdner WTI

Cena Dresdner WTI 
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Dresdner WTI Index se snaží kopírovat cenu ropy pomocí futures instrumentů, které jsou rolované 
v pravidelných intervalech. V případě situace contango nebo backwardation (spotová cena ropy není 
shodná s terminovanou) může byt výkonnost ceny ropy a indexu odlišná.

Historická výkonnost v EUR 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení (kumulativní)

  Allianz PETROLinvest 3 3,75 % -2,11 % – – 26,69 %

 Allianz PETROLinvest 4 1,49 % -6,75 % – – -7,67 %

Uzamčená hodnota k 31/12/2010

 Allianz PETROLinvest 3 9,30 %

 Allianz PETROLinvest 4 1,32 %

Podíl rizikové složky 

 Allianz PETROLinvest 3 99,91 %

 Allianz PETROLinvest 4 42,38 %
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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

Komodity opět zaznamenaly solidní nárůst. 
V USA došlo ke druhému kolu kvantitativního 
uvolňování. FED tak na podporu americké eko-
nomiky nakoupí státní dluhopisy v hodnotě 600 
miliard USD. Kvantitativní uvolňování v USA pů-
sobilo pozitivně i na akciové trhy. Ropa si připsala 
17.29 %. Nejprve se dostala až na úroveň 89 
USD za barel. Cena ropy rostla spolu s cenami 
ostatních komodit. Následně však zaznamenala 
korekci. První negativní zprávou bylo zvýšení po-
vinných minimálních rezerv v Číně. Další nega-
tivní zprávy přišly z Evropy. Po návratu směrem 
k 80 USD za barel, ceny ropy opět začaly růst 
a dostaly se na úroveň k 90 USD za barel. Zlato si 
ve čtvrtém kvartálu připsalo 8.31 %.
Čtvrtý kvartál byl pro akciové trhy výrazně pozi-
tivní. Evropské trhy však zaostávaly. Irsko se roz-
hodlo pro sanaci některých bank a Řecký defi cit 
byl vyšší, než se předpokládalo. Nezaměstnanost 
v USA dosáhla v listopadu 9.8  %. Americké HDP 
rostlo ve třetím kvartálu meziročně o 2.6 %, což 
bylo pod očekáváním trhu. FED ponechává cí-
lovou úrokovou sazbu nezměněnou na úrovni 
0.0 – 0.25 %.
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Akciové trhy spolu 
s komoditami reagovaly 
pozitivně na kvantitativní 
uvolňování a lepší než 
očekávané hospodářské 
výsledky společností.
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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

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení (kumulativní)

  Allianz GEOinvest 3,24 % – – – 6,10 %



Komentář – říjen až prosinec 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) 
strategií 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

Platinium index II zaznamenal ve čtvrtém kvar-
tálu pozitivní výkonnost a připsal si 2.4 %. Většinu 
výkonnosti dosáhl v měsíci říjen, kde nejvíce 
vynesla strategie založená na obchodování 
komodit. Ta vynesla v říjnu 7.3 % a profi tovala 
hlavně z nákupu cukru, který si připsal až 17 %. 
Výkonnost byla sražená krátkou pozicí v hliníku, 
který si připsal 7.83 %. Akciová strategie byla v říj-
nu záporná (1.73 %) avšak v listopadu se dostala 
do kladných čísel (4.12 %). Akciová strategie má 
dlouhou pozici v amerických dividendových 
akciích a krátkou pozici v amerických růstových 
akciích. V Evropě je strategie opačná, dlouhá 
pozice v růstových a krátká v dividendových 
akciích. Měnová strategie performovala jenom 
nepatrně. Byla zaujatá krátká pozice v USD, JPY 
a GBP a dlouhá pozice v NZD, NOK a AUD. Stra-
tegie realizované volatility nejprve zaznamenala 
pozitivní výkonnost, následně pak ztrácela díky 
problémům na evropských trzích.
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Komoditní strategie 
se nejvíce podílela 
na výkonnosti produktu 
BonusInvest ve čtvrtém 
kvartálu.
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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

 Index  180,34 183,17 187,57

 Výnos (kumulativní)  1,57 % 4,01 %

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení (kumulativní)

  BONUSinvest 0,06 % – – – 1,97 %
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