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Vývoj hodnoty penzijní jednotky za posl. 12 měsíců 

Zhodnocení fondu Komentář správce fondu  

Zhodnocení ČSOB dynamického účastnického fondu dosáh-
lo v prvním čtvrtletí roku 2016 hodnoty –4,40 %.  
 
Vývoj na finančních trzích byl v prvním čtvrtletí roku 2016 
velmi rozkolísaný. Počátek roku byl ve znamení zvyšování 
kreditních přirážek dluhopisů a výrazného poklesu cen 
akcií. Postupně došlo ke stabilizaci akciového trhu a ztráty 
z počátku roku akciové trhy umazávaly. Uklidnění situace 
naopak neprospělo českým dluhopisům, které cenově 
ztrácely. 
 
Finanční trhy byly v prvním čtvrtletí negativně ovlivněny 
obavami z dalšího vývoje čínské ekonomiky, slabší ziskovos-
ti bank v současném ekonomickém prostředí a obecně 
obav ze zpomalení nejvýznamnějších světových ekonomik. 
Specifickou záležitostí byl propad cen komodit a problémy 
společností působících v komoditním sektoru. Makroeko-
nomická data byla smíšená, ale stále potvrzující růst ekono-
mik. V ČR i nadále pokračuje poměrně silný růst hospodář-
ství a jedinou výjimkou je doposud nízká inflace. 
 
Počátkem roku 2016 výrazně oslabovaly evropské a americ-
ké akcie. Důvodem byly obavy ze zpomalování globální 
ekonomiky, negativní vliv Číny a spekulace, že současné 
ekonomické prostředí povede ke snížení ziskovosti bankov-
ního sektoru. Poklesu akciových trhů dopomohla i slabší 
makro data. Tyto obavy vedly k silným výprodejům  
na akciových trzích. Až po zlepšení makroekonomických dat 
a postupnému zklidnění situace došlo ke stabilizaci  
a opětovnému růstu akciových trhů, které z velké většiny 
své ztráty z počátku roku smazaly. Výkonnost akcií však 
byla ke konci prvního čtvrtletí negativní, nicméně do konce 
roku 2016 čekáme pozitivní výkonnost akciových investic 
v portfoliu fondu. V případě dluhopisové části portfolia 
došlo k mírnému poklesu cen dluhopisů. 
 
Vzhledem k dynamickému charakteru, zainvestování účast-
nického fondu zejména do akcií, zaznamenalo portfolio 
dynamického účastnického fondu v prvním čtvrtletí 2016 
negativní zhodnocení. 

   Pro koho je fond vhodný? 

     Klienti s investičním profilem: dynamický.   

     Je určen pro investory s delším časovým investičním horizontem.  

     Cílem investice je zajistit si zdroj příjmů v důchodovém věku               

     při vyšším kolísání hodnoty a vyšším výnosovém potenciálu. 

Pozn.: Regionální rozložení akciové složky. 

* Akcie a cenné papíry vydané podílovým fondem investujícím do akcií 

ČSOB dynamický účastnický fond 

 Zhodnocení k 31. 3. 2016 (1Q) 

Od vzniku fondu 6,99 % 

Za posl. 12 měsíců -7,62 % 

Od začátku roku -4,40 % 

Ing. Radim Kotrouš, CFA    
portfolio manažer 

 

Výnosy dosažené v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Hodnota majetku  

v účastnických fondech může stoupat i klesat, informace o rizicích spojených se spořením v účastnických 

fondech jsou uvedeny ve statutu fondu, který je k dispozici na www.csob-penze.cz.  

Tento materiál má pouze informační charakter.  

Hodnota penzijní jednotky 1,0699 CZK 

Hodnota vlastního kapitálu 126 mil. CZK 

www.penzijniportal.cz 

Rok 2013 2014 2015 

Zhodnocení 0,67 % 3,28 % 7,66 % 


