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Zhodnocení fondu k 26.6.2015 Komentář správce fondu  

Ing. Radim Kotrouš, CFA    
portfolio manažer 

Zhodnocení ČSOB účastnického povinného konzerva-
tivního fondu dosáhlo od začátku roku 2015 hodnoty 
0,27 %. 
 
Vývoj v prvním pololetí roku 2015 byl na finančních 
trzích ve znamení růstu cen akcií a poklesu cen dluho-
pisů. Akcie profitovaly z pozitivních makroekonomic-
kých dat, rostoucích zisků společností, nízké inflace, 
nízkých cen ropy a očekávání, že ekonomický růst 
bude v letech 2015 a 2016 nadále pokračovat. Finanční 
trhy podpořilo nastartování kvantitativního uvolňování 
ze strany Evropské centrální banky (ECB), která obje-
mem prostředků určených pro uvolnění měnové politi-
ky trhy příjemně překvapila. 
 
V prvním čtvrtletí roku 2015 se výnosy dluhopisů do-
staly na svá historická minima a jejich ceny tak rostly. 
Důvodem růstu cen byla nízká inflace a kvantitativní 
uvolňování ECB. Poptávku po dluhopisech ze strany 
investorů vydatně podporovala uvolněná měnová 
politika centrálních bank a očekávání, že oficiální úro-
kové sazby zůstanou ještě dlouho blízko nuly. Ke změ-
ně došlo ve druhém čtvrtletí, ve kterém investoři dlu-
hopisy prodávali kvůli jejich nízkých výnosům, rostoucí 
inflaci, růstu ekonomiky a očekávání, že dalším krokem 
americké centrální banky bude zvýšení sazeb. 
 
Vzhledem ke konzervativnímu charakteru a zainvesto-

vání portfolia penzijního fondu do krátkodobých stát-

ních a variabilních dluhopisů profitovalo portfolio 

povinného konzervativního fondu v první polovině 

roku z mírného růstu cen krátkodobých dluhopisů.  

   Pro koho je fond vhodný? 

     Klienti s investičním profilem: konzervativní.   

     Klienti, kteří mají před sebou krátkou dobu spoření nebo nemají  

     předchozí zkušenost s investicemi na kapitálových trzích. 

     Cílem investice je zajistit si další zdroj příjmů v důchodovém věku. 

AKTUÁLNĚ: k 26.6.2015 

 Hlavní výhody 

 Státní příspěvky ve výši až 2 760 Kč ročně 

 Daňová úspora až 1 800 Kč ročně 

 Příspěvek zaměstnavatele 

Hodnota vložených prostředků může v rámci doplňkového penzijního spoření kolísat a tudíž Penzijní        

společnost nemůže zaručit návratnost vložených prostředků. Výnosy dosažené v minulosti nejsou 

zárukou stejných výnosů v budoucnosti. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích 

naleznete ve statutu příslušného fondu a sdělení klíčových informací a na internetové stránce 

www.csob-penze.cz. Tento materiál má pouze informační charakter a jeho text není právně závazný. 

Nejedná se o obchodní ani veřejnou nabídku. 

Od vzniku fondu 3,93 % 

Zhodnocení 
Za posl. 12 měsíců 1,10 % 

Za rok 2014 2,68 % 

Od začátku roku  0,27 % 

Hodnota 

Penzijní jednotky 1,0393 CZK 

Vlastního kapitálu 578 mil. CZK 

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu 
(za posledních 12 měsíců) 

www.penzijniportal.cz 


