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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.

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

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 

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 

Fond Garance 2

     2009 2010 2011 2012        2013 2014 2015

Komentář – červenec až září 2015

Dluhopisový fond Jistota,
Fond Garance a Fond Garance 2

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

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

150 Kč

140 Kč

130 Kč

120 Kč

110 Kč

100 Kč

90 Kč

80 Kč

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%

  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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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

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

250 Kč

200 Kč

150 Kč

100 Kč

50 Kč

0 Kč

07/11   07/12   07/13   07/14 07/15  

30%

20%

10%

0%
 2011 2012 2013 2014 2015
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Akciový fond ETF Euro

Kategorie rizika a výnosu

Akciový fond ETF Euro 1 2 3 4 5 6 7

Vývoj ceny podílové jednotky
180 Kč

160 Kč

140 Kč

120Kč

100 Kč

80Kč

60 Kč

40 Kč

20 Kč

0 Kč

Historická výkonnost 

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení
1,71% 3,08% 31,59% - 54,19%
2011 2012 2013 2014 2015

7,04% 17,04% 22,51% 1,60% -1,12%

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

-5 % 

Zhodnocení v letech 2011–2015

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.

07/11 07/12 07/13 07/14 07/15

Investiční strategie

Fond investuje do indexových akcií (resp. ETF)  
a sleduje benchmark Eurostoxx50. Fond nabízí 
potenciál zhondocení na úrovni benchmarku  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.

TOP 10    

TOTAL SA 5,19%

Sanofi 4,92%

Bayer AG 4,33%

Anheuser-Busch InBev SA/NV 3,68%

Banco Santander SA 3,52%

Daimler AG 3,46%

Allianz SE 3,18%

Siemens AG 3,16%

BASF SE 3,15%

SAP SE 2,95%

Podkladové aktivum

Lyxor ETF Euro Stoxx 50 

ISIN FR0007054358 

Fund
Benchmark

Euro Stoxx 50 Net Return 
index

Měna EUR

Investiční 
manažer

Lyxor International Asset 
Management

Další 
informace

www.lyxor.com

 2011 2012 2013 2014 2015
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Akciový fond Euroland

Kategorie rizika a výnosu

Akciový fond Euroland

Vývoj ceny podílové jednotky

1 2 3 4 5 6 7

Historická výkonnost

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

-1,89% 10,46% 50,81% - 75,69%

2011 2012 2013 2014 2015

1,42% 20,71% 22,67% 13,39% 3,17%

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Zhodnocení v letech 2011–2015

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.

04/11 04/12 04/13 04/14 04/15

Investiční strategie

Fond investuje na evropských akciových trzích a 
zaměřuje se na investování do takových cenných 
papírů, které mají růstový potenciál, který není 
plně zohledněn v ceně (růstový přístup). 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.

TOP 10    

Reckitt Benckiser Group PLC 4,24%

Novo Nordisk A/S 4,24%

SAP SE 3,93%

Prudential PLC 3,76%

Cie Financiere Richemont SA 3,27%

Infi neon Technologies AG 2,75%

British American Tobacco PLC 2,70%

Diageo PLC 2,69%

Legrand SA 2,68%

Shire PLC 2,67%

Podkladové aktivum

Allianz RCM Europe Equity Growth

ISIN LU0256839274

Fund
Benchmark

S&P Europe LargeMid 
Growth TR USD

Měna EUR

Investiční 
manažer

Allianz Global Investors 
Luxembourg S.A.

Další 
informace

www.allianzglobalinves-
tors.eu

250 Kč

200 Kč

150 Kč

100 Kč

50 Kč

0 Kč

 2011 2012 2013 2014 2015
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Akciový fond US Equity

Kategorie rizika a výnosu

Akciový fond US Equity

Vývoj ceny podílové jednotky

1 2 3 4 5 6 7

Historická výkonnost

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

-3,31% 7,03% 55,83% - 77,97%

2011 2012 2013 2014 2015

10,64% 1,83% 27,70% 26,64% -2,32%

30,00 %

20,00 %

10,00 %

0 %

Zhodnocení v letech 2011–2015

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.

Investiční strategie

Fond investuje do akcií  amerických  společností 
se sídlem v USA , případně do společností s vý-
znamnými podnikatelskými aktivitami na trhu 
USA. 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 
koruny vůči EURu.

TOP 10    

Apple Inc 5,88%
General Electric Co 4,24%

CVS Health Corp 3,42%

UnitedHealth Group Inc 3,35%

JPMorgan Chase & Co 3,10%

Amgen Inc 3,03%

Comcast Corp 2,92%

Dollar General Corp 2,91%

Boston Scientifi c Corp 2,91%

Cisco Systems Inc 2,91%

Podkladové aktivum

Allianz RCM US Equity - A - EUR

ISIN IE0031399342

Fund
Benchmark

S&P 500 TR

Měna EUR

Investiční ma-
nažer

Allianz Global Investors

Další 
informace

www.allianzglobalinves-
tors.eu

180 Kč

160 Kč

140 Kč

120Kč

100 Kč

80Kč

60 Kč

40 Kč

20 Kč

0 Kč
05/11 05/12 05/13 05/14 05/15

 2011 2012 2013 2014 2015



S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2015

Akciový fond Emerging Markets

Kategorie rizika a výnosu
Akciový fond 
Emerging Markets

Vývoj ceny podílové jednotky

1 2 3 4 5 6 7

120 kČ

100Kč

80 Kč

60 Kč

40 Kč

20 Kč

0 Kč

Historická výkonnost

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

-2,08% -6,48% 10,88% - 6,04%

2011 2012 2013 2014 2015

-8,84% 8,75% 8,99% 11,79% -12,21%

10 %

5 %

0 %

-5 %

-10 %

Zhodnocení v letech 2011–2015

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.

Investiční strategie

Fond je zaměřen na investování do akcií společ-
ností se sídlem nebo oblastí působnosti v rozvíje-
jících se trzích (Emerging Markets), kterými jsou 
například Brazílie, Indie, Čína, Rusko, Korea, Tai-
wan, Mexiko a další. Fond nabízí potenciál nadprů-
měrného 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 koruny vůči EURu.

TOP 10    

Industrial & Commercial Bank o 5,26%

Tencent Holdings Ltd 4,70%

Samsung Electronics Co Ltd 4,50%

Magnit PJSC 3,46%

Hermes Microvision Inc 3,43%

Samsung Fire & Marine Insuranc 3,22%

Taiwan Semiconductor Manufactu 2,96%

Universal Robina Corp 2,83%

Naspers Ltd 2,73%

Kalbe Farma Tbk PT 2,61%

Podkladové aktivum

Allianz Global Emerging Markets Equity

ISIN IE0000597124

Fund
Benchmark

MSCI EM NR EUR

Měna EUR

Investiční ma-
nažer

Allianz Global Investors

Další 
informace

www.allianzglobalinves-
tors.eu

 2011 2012 2013 2014 2015

05/11 08/11 11/11 02/12 05/12 08/12 11/12 02/13 05/13 08/13 11/13 02/14 05/14 08/14 11/14 02/15 05/15 08/15



S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2015

Akciový fond China

Kategorie rizika a výnosu

Akciový fond China

Vývoj ceny podílové jednotky

1 2 3 4 5 6 7

Historická výkonnost

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

-3,03% 10,01% 41,36% - 38,55%

2011 2012 2013 2014 2015

-5,61% 8,42% 11,17% 28,74% -5,41%

Zhodnocení v letech 2011–2015

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.

Investiční strategie

Fond se zaměřuje na investování do akcií společ-
ností se sídlem v Číně, případně do společností s 
významnými podnikatelskými aktivitami na čín-
ském trhu. Fond nabízí potenciál nadprůměrného 
zhodnocení v dlouhodobém horizontu, ovšem při 
vyšší míře rizika spojeného s investicí do akcií. Mi-
nimální doporučený investiční horizont je 10 let  a 
více. Hodnotu investice může ovlivnit kurz české 
koruny vůči EURu.

TOP 10    

Bank of China Ltd 7,64%

Tencent Holdings Ltd 7,63%

Ping An Insurance Group Co of 6,59%

China Life Insurance Co Ltd 6,24%

Hong Kong Exchanges and Cleari 5,05%

China Mobile Ltd 4,76%

Digital China Holdings Ltd 4,48%

Zhuzhou CSR Times Electric Co 4,07%

China Everbright International 3,78%

Beijing Enterprises Holdings L 3,27%

Podkladové aktivum

Allianz akciový fond China

ISIN IE0004874099

Fund
Benchmark

MSCI China NR USD

Měna EUR

Investiční ma-
nažer

Allianz Global Investors

Další 
informace

www.allianzglobalinves-
tors.eu

120 Kč

100 Kč

80 Kč

60 Kč

40 Kč

20 Kč

0 Kč

30 %
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20 %

15 %
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5 %

0 %

-5 %

-10 %

 2011 2012 2013 2014 2015

05/11 05/12 05/13 05/14 05/15



S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2015

Dluhopisový fond Bond World

Kategorie rizika a výnosu

Dluhopisový fond Bond World 1 2 3 4 5 6 7

Vývoj ceny podílové jednotky
120 Kč

115 Kč

110 Kč

105 Kč

100 Kč

95 Kč

90Kč

85 Kč

Historická výkonnost

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení
-0,16% -1,95% 6,95% - 15,19%

2011 2012 2013 2014 2015

3,22% 5,24% 4,56% 4,47% -2,92%

6 %

4 %

2 %

0 %

-2 %

Zhodnocení v letech 2011–2015

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.

Investiční strategie

Fond investuje do aktiv s pevnou nebo plovoucí 
úrokovou sazbou, především pak do vládních 
dluhopisů, hypotečních zástavních listů a kor-
porátních dluhopisů. Může také investovat do 
komunálních cenných papírů, dluhopisů s nein-
vestičním ratingem. Investičním cílem fondu je 
maximalizovat celkový výnos při minimalizaci rizi-
ka ve střednědobém horizontu. Dluhopisový fond 
je aktivně spravován, důraz je kladen na obezřetné 
řízení rizik. Hodnota dluhopisového fondu je citli-
vá na změny tržních úrokových sazeb a na změny 
cen dluhopisů. Minimální doporučený investiční 
horizont je 7 let a více. Hodnotu investice může 
ovlivnit kurz české koruny vůči EURu.

TOP 10    

T 3 1/8 08/15/44 4,15%

PIMCO US Dollar Short Maturity 4,08%

FNCL 5.5 7/15 4,07%

FNCL 4.5 8/15 3,21%

T 2 02/15/25 2,71%

TII 2 3/8 01/15/25 2,69%

FNCL 4 8/15 2,53%

T 2 ¼ 11/15/24 2,46%

FHLMC 2 3/8 01/13/22 2,40%

TII 2 ½ 01/15/29 1,90%

Podkladové aktivum

Allianz dluhopisový fond Bond World

ISIN IE00B11XZB05

Fund
Benchmark

Barclays US Agg Bond 
TR USD

Měna EUR

Investiční 
manažer

PIMCO Global Advisors

Další 
informace

www.pimco.com

 2011 2012 2013 2014 2015

08/11 08/12 08/13 08/14 08//15



S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2015

Smíšený fond Multi-Asset

Kategorie rizika a výnosu

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

Vývoj ceny podílové jednotky
115Kč

110Kč

105 Kč

100 Kč

95 Kč

90 Kč

85 Kč

80 Kč

Historická výkonnost

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

-0,64% -2,65% 1,62% - 3,21%

2011 2012 2013 2014 2015

-0,30% 3,98% -3,30% 9,53% -6,01%

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

-2 %

-4 %

-6 %

Zhodnocení v letech 2011–2015

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.

Investiční strategie

Smíšený fond komplexně řeší alokaci aktiv, má 
aktivně spravované portfolio, důraz je kladen na 
obezřetné řízení rizik. V portfoliu fondu mohou 
být státní i fi remní dluhopisy, akcie a investice do 
komodit – zlata, investice do aktiv rozvíjejících se 
zemí. Fond má dlouhodobý výhled, využívá více 
souběžných strategií poskytujících potenciál pro 
dosažení kapitálových zisků, ovšem s mírně vyš-
ším rizikem. Hodnota smíšeného fondu je citlivá 
na změny tržních úrokových sazeb, na změny cen 
dluhopisů a akcií i cen komodit. Minimální dopo-
ručený investiční horizont je 7 let a více. Hodnotu 
investice může ovlivnit kurz české koruny vůči 
EURu.

TOP 10    

PIMCO Funds Global Investors S 16,01%

PIMCO Funds Global Investors S 8,75%

Pimco Funds Ireland plc - USD 5,83%

UKTI 0 3/8 03/22/24 4,92%

PIMCO Funds Global Investors S 4,86%

T 2 ½ 02/15/45 4,15%

OBLI 0 ¾ 04/15/18 3,68%

TII 2 1/8 01/15/25 3,50%

T 1 ½ 05/31/20 3,47%

BTPS 2.1 09/15/21 2,51%

Podkladové aktivum

Allianz smíšený fond Multi-Asset

ISIN IE00B4YYY703

Fund
Benchmark

1 Month USD LIBOR + 
500 Basis Points

Měna EUR

Investiční ma-
nažer

PIMCO Global Advisors

Další 
informace

www.pimco.com

 2011 2012 2013 2014 2015

05/11 08/11 11/11 02/12 05/12 08/12 11/12 02/13 05/13 08/13 11/13 02/14 05/14 08/14 11/14 02/15 05/15 08/15



S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2015

Smíšený fond Opportunity

Kategorie rizika a výnosu

Smíšený fond Opportunity 1 2 3 4 5 6 7

Vývoj ceny podílové jednotky
200 Kč

180 Kč

160 Kč

140 Kč

120 Kč

100 Kč

80 Kč

60 Kč

40 Kč

20 Kč

0 Kč

Historická výkonnost

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

0,06% 1,52% 78,51% - 110,55%

2011 2012 2013 2014 2015

11,54% 7,31% 34,89% 41,69% -7,97%

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 % 

-10 %

Zhodnocení v letech 2011–2015

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.

Investiční strategie

Portfolio fondu může obsahovat všechny základ-
ní třídy aktiv, investiční nástroje s vysokou mírou 
rizika (např. akcie a ostatní cenné papíry s pro-
měnlivým výnosem) mohou představovat až 100 
% podkladových aktiv. Sektorové ani geografi cké 
omezení není stanoveno. Fond nabízí potenciál 
nadprůměrného zhodnocení v dlouhodobém 
horizontu, ovšem při vyšší míře rizika. Minimální 
doporučený investiční horizont je 10 let a více.

BERKSHIRE HATHAWAY 100%

Podkladové aktivum

Allianz smíšený fond Opportunity

ISIN US0846707026

Měna USD

Investiční manažer Berkshire Hathaway

Další 
informace

www.berkshirehatha-
way.com

07/11 07/12 07/13 07/14 07/15 

TOP 10    

 2011 2012 2013 2014 2015



S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2015

Smíšený fond Universe 10

Kategorie rizika a výnosu

Smíšený fond Universe 10 1 2 3 4 5 6 7

Vývoj ceny podílové jednotky
110 Kč

105 Kč

100 Kč

95 Kč

90 Kč

85 Kč

80 Kč

Historická výkonnost

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

0,78% 1,16% 6,57% - 8,10%

2011 2012 2013 2014 2015

-5,12% 8,34% -0,19% 6,25% -0,83%

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 % 

-2 %

-4 %

-6 %

Zhodnocení v letech 2011–2015

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.

Investiční strategie

Fond je široce diverzifi kován mezi různé regiony 
i odvětví světové ekonomiky. Portfolio obsahuje 
všechny základní třídy aktiv a plně tak pokrývá 
potřeby dlouhodobého dynamického investora. V 
akciové části portfolia převládají fondy zaměřené 
na akcie vyspělých trhů a střední Evropy, doplň-
kově pak rozvíjející se trhy. V dluhopisové složce 
mohou být výrazně obsaženy fondy high-yield 
dluhopisů, které jsou sice kolísavější než dluhopisy 
státní, nabízejí však zpravidla vyšší zhodnocení. 
Konzervativní složka portfolia je převážně tvořena 
korunovými dluhopisy nebo dluhopisovými fondy, 
případně nástroji peněžního trhu (včetně fondů). 
Minimální doporučený investiční horizont je 10 let 
a více.

TOP 10    

HSBC Global Emerging Markets 8,33%

Goldman Sachs Global HY 8,33%

Parvest Bond World H/Y 7,76%

PF USD - US PIONEER FUND 7,33%

Pioneer - obligační PLUS 6,52%

Old Mutual Glob Eq ABS Return Fund 6,03%

ISHARES US Property Yield ETF 6,03%

Pioneer - akciový fond 4,76%

Templeton Global Total Return 4,39%

SD Float 10/16 4,28%

Podkladové aktivum

Smíšený fond Universe 10

ISIN CZ0008473527

Měna CZK

Investiční manažer Partners investiční 
společnost, a.s.

Další 
informace

www.partners.cz

 2011 2012 2013 2014 2015

08/11 08/12 08/13 08/14 08/15 



S vámi od A do Z

Komentář – červenec až září 2015

Smíšený fond Universe 13

Kategorie rizika a výnosu

Smíšený fond Universe 13 1 2 3 4 5 6 7

Vývoj ceny podílové jednotky
110 Kč

105 Kč

100 Kč

95 Kč

90 Kč

85 Kč

80 Kč

Historická výkonnost

1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

0,97% 2,06% 9,07% - 9,48%

2011 2012 2013 2014 2015

-5,75% 8,09% 0,73% 7,21% -0,48%

10 %

8 %

6%

4%

2%

0 % 

-2 %

-4 %

-6 %

Zhodnocení v letech 2011–2015

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.

Investiční strategie

Fond je široce diverzifi kován mezi různé regiony 
i odvětví světové ekonomiky. Portfolio obsahuje 
všechny základní třídy aktiv a plně tak pokrývá 
potřeby dlouhodobého dynamického investora 
s malou averzí k investičnímu riziku. V akciové 
části portfolia převládají fondy zaměřené na akcie 
vyspělých trhů a střední Evropy, doplňkově pak 
rozvíjející se trhy. V dluhopisové složce mohou 
být výrazně obsaženy fondy high-yield dluhopisů, 
které jsou sice kolísavější než dluhopisy státní, na-
bízejí však zpravidla vyšší zhodnocení. Minimální 
doporučený investiční horizont je 10 let a více.

TOP 10    

PF USD - US PIONEER FUND 9,06%

iShares Core SP 500 UCITS ETF 8,67%

iShares US Property Yield ETF 6,88%

Old Mutual Glob Eq ABS Return 6,83%

Parvest Bond World H/Y 6,79%

Goldman Sachs Global HY 6,71%

HSBC Global Emerging Markets 6,65%

Pioneer Akciový fond 5,88%

Templeton Global Total Return 5,58%

Conseq Invest PLC - Equity-A 4,67%

Podkladové aktivum

Smíšený fond Universe 13

ISIN CZ0008473535

Měna CZK

Investiční manažer Partners investiční 
společnost, a.s.

Další 
informace

www.partners.cz

 2011 2012 2013 2014 2015

08/11 08/12 08/13 08/14 08/15 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


