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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 zaručena 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.
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v polovině června, kdy vrcholila akciová bublina 
(Index Shanghai  -29% za 3Q, -41% od červno-
vého maxima). Problémy čínské ekonomiky pak 
měly nemalý dopad na vývoj komoditních trhů 
(ropa WTI i ropa Brent shodně -25%) a potažmo 
emerging markets měn (RUB -18%, BRL -27%, TRY 
-13% proti USD), které se nacházely v sestupném 
trendu téměř po celé třetí čtvrtletí. Čínská centrál-
ní banka ve snaze bojovat s nižším růstem uvolnila 
kurz juanu a devalvovala ho o 3%. 

Měnové trhy
Měnový pár EUR/CZK „zaútočil“ na úroveň 27 
CZK vůči EUR, kde se nachází intervenční úroveň 
ČNB. Někteří investoři, především zahraniční, 
spekulovali na prolomení této úrovně ještě před 
deklarovaným termínem ukončení kurzového 
závazku ČNB nejdříve na počátku druhého polo-
letí roku 2016. Tyto sázky se však nezhodnotily a 
koruna v druhé polovině září oslabila až k 27,25 v 
důsledku uzavírání těchto velkých spekulativních 
pozic. Rezervy ČNB se v daném období zvýšily o 
5,5 miliardy EUR, což je téměř stejný objem jako 
celé první pololetí 2015 (cca 6 miliard EUR) a více 
než za celý rok 2014 (cca 4 mld EUR). Měnový 
kurz EUR/USD se oproti jiným třídám aktiv pohy-
boval v úzkém rozpětí, kdy EUR mírně posílilo (z 

1,1147 na 1,1177 USD/EUR) a prozatím ukončil 
posilování amerického dolaru, jenž probíhalo od 
2Q2014 (z úrovně 1,40 USD/EUR) do 1Q2015 (na 
úroveň 1,05 USD/EUR).   

Česká republika
ČNB ponechává repo sazbu nezměněnou na 
úrovni 0,05% p.a., přestože na mezibankovním 
trhu se dostávají krátkodobé depozitní sazby do 
záporných hodnot. České pokladniční poukázky 
se poprvé v historii ČR vydávají v primární aukci se 
záporným výnosem (3.9.2015 aukce jednoroční 
poukázky s výnosem -0,10% p.a.) a ČR se tak při-
pojuje k zemím jako např. Švýcarsko, Německo, 
Švédsko, Dánsko a Nizozemí. Krátkodobé (jed-
noměsíční) mezibankovní sazby se obchodovaly 
po určitou dobu i na úrovni -2,0 až -3,0% p.a.! 
Výnos 10-ti letého státního dluhopisu poklesl 
též významně, a to z 1,20% p.a. na 0,63% p.a. 
Makroekonomická data přicházející z ekonomiky 
zůstávají nadále pozitivní (růst HDP o 4,6%, pokles 

Komentář k vývoji 
na fi nančních trzích

Úvod
V červenci Mezinárodní měnový fond snížil odhad 
růstu světové ekonomiky pro rok 2015 o 0,2% na 
3,3%. Výrazné propady odhadů růstu oproti dub-
nové prognóze byly zaznamenány celkově u roz-
vinutých trhů o 0,3% na 2,1% (USA -0,6% na 2,5%, 
Kanada -0,7% na 1,5), přičemž tzv. emerging mar-
kets (rozvíjející se) trhy přispěly poklesem o 0,1% 
na průměrný růst 4,2% (Mexiko -0,6% na 2,4%, 
Brazílie -0,5% na -1,5%). Revize spotřebitelských 
cen naproti tomu byla protichůdná – snížení u 
rozvinutých ekonomik o 0,4% na 0,0% a zvýšení u 
emerging markets zemí o 0,1% na nově předpo-
kládaných 5,5%.

Ve třetím čtvrtletí dorazila na trh negativní  nálada. 
Vesměs všechny akciové trhy prošly korekcí, kdy 
americký index S&P500 předvedl nejhorší čtvrt-
letní výsledek za posledních 6 let (-7%). Volatilita, 
měřená indexem VIX, vystřelila na nejvyšší úrovně 
od přelomu roku 2008/2009, tedy počátku globál-
ní hospodářské krize. Též čínské akciové indexy 
pokračovaly ve výrazných propadech zahájených 

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

Výkonnost hlavních indexů

Dow Jones Industrial Average
-7,58% /-8,63 %

NASDAQ Composite
-7,35%/-2,45%

Brasil BOVESPA 
-15,11%/-9,89%

PX 50 (Česká republika)
-1,06%/2,58%

DJ Eurostoxx 50
-9,45%/-1,45%

Russian RTX index
-15,98%/-0,12%

HANG SENG (Čína)
-20,59%/-11,69%

Bombay Stock Exchange
-5,85%/-4,89%

NIKKEI 225 (Japonsko)
-14,07%/-0,36%
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na zářijové hodnotě  0,2%. Výnos desetiletého 
vládního dluhopisu klesal s ohledem na obavu ze 
zpomalení růstu globální a americké ekonomiky o 
0,32% na 2,04% p.a.

Země skupiny BRIC
Čína byla v tomto období vnímána trhem jako 
nejaktivnější dodavatel negativního sentimentu 
na globálních trzích. Akciový index Shangai ode-
vzdal 29% ve třetím čtvrtletí. S ohledem na zhoršo-
vání ekonomické situace se čínská centrální banka 
rozhodla devalvovat kurz juanu. Růst HDP za první 
polovinu roku, stejně tak za druhé čtvrtletí, vykázal 
7,0%. 

Indická ekonomika i nadále pokračuje v růstu, kdy 
za druhé čtvrtletí rostla též o 7%, což bylo ovšem 
zklamání vzhledem k očekávání růstu na úrovni 
7,4%. Indická rupie oslabila za dané období o 3% 
proti americkému dolaru, stejně jako čínská měna.

Ruská ekonomika by v tomto roce, podle nejno-
vějšího výhledu MMF, měla vykázat pokles o 3,4% 
a v dalším roce se očekává mírný růst na úrovni 
0,2%. Rizikem zůstává negativní vývoj na komo-
ditních trzích a možné zpřísnění sankcí ze strany 
USA a EU. Výnosy 10-ti letých domácích státních 
dluhopisů byly stabilní, nicméně ruská měna osla-
bila o 18% ve třetím čtvrtletí.

Brazílie zažila ještě intenzivnější negativní senti-
ment  než v předcházejících čtvrtletích. Brazilský 
real oslabil proti USD o celých 27% a výnosy do-
mácích 10-ti letých státních dluhopisů vzrostly z 
12,60% p.a. na 15,80%. Výhled HDP pro letošní rok 
byl snížen o 0,5% a též na rok 2016 byl upraven 
směrem dolů o 0,3% na 0,7%.

Komodity
Červenec a téměř celý srpen cena ropy padala 
volným pádem. Ropa ztratila v tomto časovém 
úseku 32% své hodnoty, aby zakončila celé čtvrt-
letí o čtvrtinu levněji (WTI poklesla z 60,44 USD/b 
na 45,09 USD/b, ropa typu Brent 65,22 na 48,37 
USD/b). Takto razantní pokles byl zapříčiněn, ved-
le standardních důvodů (produkce ropy v USA na 
historicky nejvyšší úrovni, nesnížení limitu těžby 
kartelem OPEC) právě snížením odhadu globální-
ho růstu a především trhem vnímanou zhoršující 
se situací v Číně. Přestože vývoj ve třetím čtvrtletí 
byl celkově pochmurný, ani zlato nesplnilo svou v 
minulosti poskytující funkci „bezpečného přísta-
vu“ a též se propadlo o 5% (z 1172 USD/unci na 
1115 USD/unci).

nezaměstnanosti z 6,2% na 6,0% apod.), přesto se 
infl ace i přes očekávané zrychlení ekonomického 
růstu bude pohybovat po většinu příštího roku 
pod dvouprocentním cílem ČNB. 

Evropa
Míra nezaměstnanosti i ve třetím čtvrtletí dále 
mírně klesala na 11,0 % a pokračuje tak v po-
zvolném sestupném trendu. Hospodářský růst v 
letošním roce očekává MMF na úrovni 1,5% a na 
rok příští svou projekci zvýšil o 0,1% na 1,7%. ECB 
ponechala úrokové sazby beze změny, nicmé-
ně vylepšila si možnost koupit větší podíl emisí 
jednotlivých státních dluhopisů a deklarovala od-
hodlání upravit program nákupu aktiv v případě 
zhoršení výhledu infl ace. Infl ace dosáhla v září 
hodnoty -0,1% a jádrová infl ace +0,9%. Krátké i 
dlouhé úrokové sazby ve třetím čtvrtletí klesly. 
Výnos desetiletého německého dluhopisu činil 
0,59% p.a. oproti 0,80% p.a. na konci pololetí.

Spojené státy
Velká část trhu očekávala, že americká centrální 
banka FED zvýší sazby na svém zářijovém zase-
dání, nicméně FED se zatím ke zpřísnění měnové 
politiky neodhodlal. Celkově makroekonomické 
indikátory nevyznívaly zcela optimisticky, HDP 
ve druhém čtvrtletí vzrostlo o 3,9%. Infl ace se v 
červnu vyhoupla nad nulu a zakončila čtvrtletí 
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Dluhopisový fond Jistota,
Fond Garance a Fond Garance 2

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 zaručena 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.

Investiční strategie

Dluhopisový fond Jistota – investuje do státních 
a korporátních dluhopisů. Svým zaměřením tedy 
představuje konzervativní investiční strategii s 
relativně nízkou mírou rizika.

Fond Garance patří mezi nejbezpečnější 
investice na českém trhu. Přináší zhodnocení 
ceny jednotky  s garantovanou výší minimálně 
2,4% ročně. Zhodnocení ceny jednotky je 
garantováno po celou dobu trvání smlouvy. V 
případě příznivého vývoje na fi nančních trzích  
může být kromě garantovaného zhodnocení 
vyplacen také podíl na výnosech, což zyvšuje 
atraktivitu této investice.

Fond Garance 2 narozdíl od fondu Garance při-
pisuje zhodnocení ve vyhlašované výši.

8 %

6 %

4 %

2 % 

0 %

-2 %

Zhodnocení v letech 2009–2015

Dluhopisový fond Jistota 

Fond Garance 

Fond Garance 2

Historická výkonnost Dluhopisového fondu Jistota 

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 Let Od založení

0,01% 0,23% 4,58% 14,06% 45,84%

2006 2007 2008 2009 2010

0,79% 0,14% 4,98% 7,67% 4,56%

2011 2012 2013 2014 2015

2,93% 6,63% -1,32% 5,94% -0,74%

Historická výkonnost Fondu Garance  
1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 Let Od založení

 garantovaný výnos 2,4 % ročně

Historická výkonnost Fondu Garance 2  
od / do Zhodnocení p. a. od / do Zhodnocení p. a.

1.2.12 – 30.6.12 2,20% 1.10.12 – 31.12.12 1,75%

1.7.12 – 30.9.12 2,20% 1.1.13 – 30.9.15 1,50%

Vývoj ceny podílové jednotky pro fondy

Dluhopisový fond Jistota Fond Garance  Fond Garance 2
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Podkladové aktivum

Měna CZK

Investiční 
manažer

Allianz pojišťovna, a. s.

TOP 5 Dluhopisový fond Jistota    

CR 3,85/21 9,66%

CR 4,00/17 8,54%

CR 3,75/20 7,70%

CR 5.70/24 7,07%

NET4GAS 2.25/21 6,53%

     2009 2010 2011 2012        2013 2014           2015

  05/02 05/03 05/04 05/05 05/06 05/07 05/08 05/09 05/10 05/11 05/12 05/13 05/14 05/15

Kategorie rizika a výnosu

Dluhopisový fond Jistota
Fond Garance 
a Fond Garance 2

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
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Smíšený fond Rovnováha 

Kategorie rizika a výnosu

Smíšený fond Rovnováha

Zhodnocení v letech 2005–2015
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Vývoj ceny podílové jednotky
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0

1 2 3 4 5 6 7

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 zaručena 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.

TOP 10    

BTPS 4 ½ 03/01/24 1,72%

BTPS 5 03/01/22 1,62%

BTPS 4 ¼ 09/01/19 1,44%

Apple Inc 1,43%

SOCSFH 1 ¾ 03/05/20 1,30%

SPGB 2 ¾ 04/30/19 1,21%

FRTR 4 ¼ 10/25/23 1,21%

KFW 3 1/8 06/15/18 1,16%

BTPS 5 ¼ 08/01/17 1,13%

BTPS 4 ¼ 03/01/20 1,09%

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

-1,39% 3,59% 39,74% 45,92% 36,74%

2006 2007 2008 2009 2010

-1,74% -3,50% -16,26% 14,08% -1,40%

2011 2012 2013 2014 2015

-3,34% 12,13% 16,03% 15,23% -0,38%Podkladové aktivum

Allianz Strategie Balance

ISIN DE0009797258

Fund
Benchmark

50% JPM EMU Investment 
Grade Index

50% MSCI World NR EUR

Měna EUR

Investiční 
manažer

Allianz Global Investors 
Europe GmbH

Další 
informace

www.allianzglobalinves-
tors.eu

Historická výkonnost 

Investiční strategie

Fond investuje 40-60 % prostředků do akcií v 
rámci globálního akciového trhu. Současně je  
investováno do dluhopisů zemí Evropské unie. 
Cílem investiční strategie je dosáhnout růstu ka-
pitálu v dlouhodobějším investičním horizontu.

 2005 2006 2007   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  05/02 05/03 05/04 05/05 05/06 05/07 05/08 05/09 05/10 05/11 05/12 05/13 05/14 05/15
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Smíšený fond Dynamika 

Investiční strategie

Fond investuje 65 - 85% svých aktiv do akcií v 
rámci globálního akciového trhu. Současně in-
vestuje do dluhopisů zemí Evropské unie. Cílem 
je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém 
horizontu.

Kategorie rizika a výnosu

Smíšený fond Dynamika

Historická výkonnost 

Zhodnocení v letech 2006–2015
20 %

10 %

0 %

-10 % 

-20 %

Vývoj ceny podílové jednotky
120 Kč

100 Kč

80 Kč

60 Kč

40 Kč

20 Kč

0 Kč

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

-2,17% 5,90% 32,97% 30,81% 25,65%

2006 2007 2008 2009 2010

1,62% -1,72% -20,06% 17,05% 3,26%

2011 2012 2013 2014 2015

-12,23% 17,68% 8,93% 15,12% 0,55%

1 2 3 4 5 6 7

03/06 03/07 03/08 03/09 03/10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15

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 zaručena 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.

TOP 10   

Apple Inc 2,07%

UnitedHealth Group Inc 1,31%

AT&T Inc 1,23%

Kroger Co/The 1,08%

Johnson & Johnson 1,05%

Wells Fargo & Co 1,04%

Microsoft Corp 0,96%

BTPS 1 ½ 08/01/19 0,90%

SPGB 2 ¾ 04/30/19 0,89%

Chevron Corp 0,85%

Podkladové aktivum

Allianz Strategie Wachstum

ISIN DE0009797266

Fund
Benchmark

25% JPM EMU Investment 
Grade Index

75% MSCI World NR EUR

Měna EUR (převážně zajištěno)

Investiční 
manažer

Allianz Global Investors 
Europe GmbH

Další 
informace

www.allianzglobalinves-
tors.eu

 2006 2007   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Akciový fond Evropa 

Investiční strategie

Investiční strategie spočívá ve 100% investování 
do evropských akcií. Výkonnost fondu primárně 
závisí na výkonnosti evropského kapitálového 
trhu. Celkovou výkonnost fondu Evropa rovněž 
ovlivňují změny devizového kurzu domácí měny 
vůči euru.

Kategorie rizika a výnosu

Akciový fond Evropa

Historická výkonnost 

Vývoj ceny podílové jednotky
160 Kč
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0 Kč

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

-1,35% -0,91% 37,15% 19,03% -10,92%

2006 2007 2008 2009 2010

10,86% -1,03% -41,57% 19,66% -8,59%

2011 2012 2013 2014 2015

-16,38% 9,94% 32,46% 2,22% -4,73%

1 2 3 4 5 6 7

Zhodnocení v letech 2005–2015

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 zaručena 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.

TOP 10    

TOTAL SA 5,54%

Allianz SE 4,51%

Banco Santander SA 3,69%

Sanofi 3,47%

Bayer AG 3,39%

BNP Paribas SA 3,32%

Daimler AG 2,99%

Anheuser-Busch InBev S 2,76%

Societe Generale SA 2,53%

Orange SA 2,30%

Podkladové aktivum

Allianz RCM Best Styles 

ISIN LU0178439666

Fund
Benchmark

EURO STOXX 50 NR EUR

Investiční 
manažer

Allianz Global Investors 
Luxembourg S.A.

Další 
informace

www.allianzglobalinves-
tors.eu
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 2005 2006 2007   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  05/02 05/03 05/04 05/05 05/06 05/07 05/08 05/09 05/10 05/11 05/12 05/13 05/14 05/15
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Akciový fond Global 

Investiční strategie

Investiční strategie fondu Global spočívá ve 100% 
investování do akcií veřejně obchodovaných 
společností a akciových fondů po celém světě. 
Výkonnost fondu primárně závisí na výkonnosti 
světového kapitálového trhu. Fond Global je čás-
tečně zajištěn proti měnovému riziku.

Kategorie rizika a výnosu

Akciový fond Global

Historická výkonnost 

Vývoj ceny podílové jednotky
140 Kč
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1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

-2,51% 5,68% 37,43% 63,18% 25,29%

2006 2007 2008 2009 2010

6,13% 0,74% -42,67% 22,32% 14,86%

2011 2012 2013 2014 2015

-6,02% 13,38% 21,78% 14,98% -2,49%

1 2 3 4 5 6 7

Zhodnocení v letech 2006–2015
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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 zaručena 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.

TOP 10   

Allianz Global Small Cap Equit 4,93%

Microsoft Corp 2,96%

Walgreens Boots Alliance Inc 2,92%

Citigroup Inc 2,92%

UBS Group AG 2,81%

Roche Holding AG 2,81%

UnitedHealth Group Inc 2,79%

Wells Fargo & Co 2,72%

Accenture PLC 2,65%

Visa Inc 2,64%

Podkladové aktivum

Allianz Global Equity

ISIN LU0101257581

Fund
Benchmark

MSCI World NR USD

Měna EUR (částečně zajištěno)

Investiční 
manažer

Allianz Global Investors 
Luxembourg S.A.

Další 
informace

www.allianzglobalinves-
tors.eu

 2006 2007   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2015

Fond Komodity 

Investiční strategie

Cílem investiční strategie fondu je maximalizace 
celkové návratnosti s důrazem na obezřetné říze-
ní investic. Fond může investovat do fi nančních 
derivátů (obchodovaných na burze nebo OTC), 
které umožňují získat expozici na některé z ko-
moditních indexů (včetně, ale bez omezení na 
libovolný index v rámci indexu Dow Jones-UBS 
Commodity rodiny indexů).

Kategorie rizika a výnosu

Fond Komodity

Historická výkonnost 

Vývoj ceny podílové jednotky 
120 Kč

100 Kč

80 Kč

60 Kč

40 Kč

20 Kč

0 Kč

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

0,07% -20,32% -25,14% -35,98% -35,52%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

3,91% -15,00% -9,61% -6,86% -6,33% -11,84%

1 2 3 4 5 6 7

Zhodnocení v letech 2010–2015
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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 zaručena 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.

TOP 10   

TII 0 1/8 04/15/16 17,93%

TII 0 1/8 04/15/18 13,10%

TII 0 1/8 04/15/17 11,88%

UKTI 1 ¼ 11/22/17 9,57%

FNCL 4.5 7/15 5,23%

TII 0 1/804/15/20 3,65%

DBRI 0.1 04/15/26 3,65%

TII 2 ½ 07/15/16 3,56%

FNCL 5.5 7/15 3,29%

TII 2 3/8 01/15/25 3,02%

Podkladové aktivum

PIMCO Commodities

ISIN IE00B1BXJ858

Fund
Benchmark

DJ UBS Commodity TR 
USD

Měna USD

Investiční ma-
nažer

PIMCO Global Advisors 

Další 
informace

www.pimco.com

10/09 10/10 10/11 10/12        10/13 10/14 10/15
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S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2015

Fond Energie 

Investiční strategie

Čistě akciový fond investující do světových společ-
ností 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 zhodno-
cení vkladů.

Kategorie rizika a výnosu

Fond Energie

Historická výkonnost 

Vývoj ceny podílové jednotky

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

-4,24% -27,01% -29,67% -27,49% -23,33%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

14,74% -12,76% -1,18% 8,72% -15,72% -21,16%

1 2 3 4 5 6 7

Zhodnocení v letech 2010–2015
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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 zaručena 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.

TOP 10   

Exxon Mobil Corp 9,11%

BP PLC 8,80%

TOTAL SA 8,16%

Schlumberger Ltd 5,64%

Hess Corp 4,99%

Suncor Energy Inc 4,93%

Devon Energy Corp 4,79%

Podkladové aktivum

Allianz Energy

ISIN DE0008481854

Fund
Benchmark

MSCI World Energy

Měna EUR (částečně zajištěno)

Investiční ma-
nažer

Allianz Global Investors 
Europe GmbH

Další 
informace

www.allianzglobalinves-
tors.eu
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S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2015

Akciový fond ETF World

Investiční strategie

Fond investuje do akcií společností po celém světě 
(resp. prostřednictvím ETF) a především vychází 
z akcií obsažených v indexu MSCI World. Fond 
nabízí potenciál nadprůměrného zhodnocení v 
dlouhodobém horizontu, ovšem při vyšší míře 
rizika spojeného s investicí do akcií. Minimální 
doporučený investiční horizont je 10 let a více. 
Hodnotu investice může ovlivnit kurz české koru-
ny vůči EURu.

Kategorie rizika a výnosu

Akciový fond ETF World

TOP 10    

Apple Inc 2,10%

Microsoft Corp 1,04%

Exxon Mobil Corp 1,03%

Johnson & Johnson 0,82%

Wells Fargo & Co 0,82%

General Electric Co 0,79%

JPMorgan Chase & Co 0,74%

Nestle SA 0,72%

Novartis AG 0,70%

Procter & Gamble Co/The 0,65%

1 2 3 4 5 6 7

Vývoj ceny podílové jednotky

Historická výkonnost 

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

1,24% 5,07% 49,56% - 71,70%

2011 2012 2013 2014 2015

3,86% 12,73% 25,19% 18,71% -1,33%

Zhodnocení v letech 2012–2015

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 zaručena 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.

Podkladové aktivum

Lyxor UCITS ETF MSCI World

ISIN FR0010315770

Fund
Benchmark

MSCI World NR USD

Měna EUR

Investiční 
manažer

Lyxor International Asset 
Management

Další 
informace

www.lyxor.com
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S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2015

Smíšený fond Flexi-Asset 1

Investiční strategie

Podkladová aktiva tohoto fondu mohou být před-
stavována všemi základními třídami aktiv, přičemž 
investiční nástroje charakteristické vysokým inves-
tičním rizikem (např. akcie a ostatní cenné papíry 
s proměnlivým výnosem) mohou být zastoupeny 
až ze 100 %. Sektorové ani geografi cké omezení 
není stanoveno. V dlouhodobém horizontu se 
předpokládá nadprůměrný výnosový potenciál, 
který je však spojen s vyšším investičním rizikem. 
Minimální doporučený investiční horizont je 10 let 
a více.

Kategorie rizika a výnosu

Smíšený fond Flexi-Asset 1 1 2 3 4 5 6 7

Historická výkonnost 

Vývoj ceny podílové jednotky

12,00 %

10,00 %

8,00 %

6,00 %

4,00 %

2,00%

0,00 %

-2,00 %

Zhodnocení v letech 2012–2015

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

0,75% 2,40% 19,80% - 32,34%

2012 2013 2014 2015

10,74% 7,91% 9,44% -0,47%

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 zaručena 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.

Allianz USA Equity 10,97%

Allianz Europe Equity Growth 7,91%

Pioneer Strategic Income USD 5,76%

Blackrock Global High Yield 5,67%

Aberdeen Multi Asset Asia Fund 5,56%

Parvest Convertible Bond World 5,25%

Conseq Akciový 5,09%

Templeton Asian Growth 5,02%

Conseq Dluhop. Nové Evropy 4,78%

Podkladové aktivum

Flexi-Asset 1

Investiční manažer Conseq Investment 
Management

Další 
informace

www.conseq.cz

140 Kč
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100 Kč

80 Kč

60 Kč

40 Kč

20 Kč

0 Kč

TOP 10    
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S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2015

Smíšený fond Flexi-Asset 2

Investiční strategie

Podkladová aktiva tohoto fondu mohou být před-
stavována všemi základními třídami aktiv, přičemž 
investiční nástroje charakteristické vysokým inves-
tičním rizikem (např. akcie a ostatní cenné papíry 
s proměnlivým výnosem) mohou být zastoupeny 
až ze 100 %. Sektorové ani geografi cké omezení 
není stanoveno. V dlouhodobém horizontu se 
předpokládá nadprůměrný výnosový potenciál, 
který je však spojen s vyšším investičním rizikem. 
Minimální doporučený investiční horizont je 10 let 
a více.

Kategorie rizika a výnosu

Smíšený fond Flexi-Asset 2

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 zaručena 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.

1 2 3 4 5 6 7

Historická výkonnost 

Vývoj ceny podílové jednotky

Zhodnocení v letech 2012–2015
25 %

20 %
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5 %

0 %

-5 %

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

-0,38% 0,17% 28,44% - 30,08%

2012 2013 2014 2015

-0,31% 21,47% 7,51% -2,87%

Carmignac Euro-Entrepreneurs 9,23%

LYXOR UCITS ETF SG Global Valu 8,48%

Aberdeen Global - Japanese Sma 8,02%

Lyxor ETF MSCI World Consumer 7,01%

UBAM - SNAM Japan Equity Value 4,49%

Source STOXX Europe 600 Optimi 3,89%

Fidelity Funds - European Smal 3,66%

Pioneer Funds - European Poten 3,56%

Schroder International Selecti 3,51%

AllianceBernstein - American G 3,33%

Podkladové aktivum

Flexi-Asset 2

ISIN DE000A0YJMN7

Fund
Benchmark

Dow Jones STOXX 600 
(50%)

REX (50%)

Investiční ma-
nažer

C-QUADRAT Kapitalan-
lage AG

Další 
informace

www.c-quadrat.com

TOP 10    
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