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Vývoj hodnoty penzijní jednotky za posl. 12 měsíců 

Zhodnocení fondu Komentář správce fondu  

Zhodnocení ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu 

dosáhlo v prvním pololetí roku 2016 hodnoty -0,71 %. 
 

Vývoj na finančních trzích byl v prvním pololetí roku 2016 velmi 

rozkolísaný. Počátek roku byl ve znamení zvyšování kreditních 

přirážek dluhopisů a výrazného poklesu cen akcií. Na akciových 

trzích došlo postupně ke stabilizaci a ztráty z počátku roku akciové 

trhy umazávaly. Uklidnění situace naopak neprospělo českým dlu-

hopisům, které cenově ztrácely. S koncem prvního pololetí se blížilo 

rozhodování britských voličů, zda zůstat v EU, či EU opustit a rozkolí-

sanost finančních trhů výrazně vzrostla.  
 

Finanční trhy byly nejprve negativně ovlivněny obavami z dalšího 

vývoje čínské ekonomiky, slabší ziskovosti bank v současném ekono-

mickém prostředí a obecně obav ze zpomalení nejvýznamnějších 

světových ekonomik. Specifickou záležitostí byl předchozí propad 

cen komodit a problémy společností působících v komoditním 

sektoru, ale i zde došlo ke stabilizaci. Makroekonomická data byla 

v prvním pololetí smíšená, nicméně stále potvrzující růst ekonomik. 

V ČR nadále pokračuje poměrně silný růst hospodářství a jedinou 

výjimkou z pozitivního trendu je doposud nízká inflace. Samotný 

měsíc červen byl na finančních trzích pod vlivem britského hlasová-

ním o setrvání, či vystoupení z EU. V reakci na rozhodnutí o vystou-

pení z EU silně oslabily ceny rizikových aktiv v čele s akciemi a mírně 

vzrostly ceny českých dluhopisů. 
 

Počátkem roku 2016 výnosy českých dluhopisů rostly a ceny klesaly. 

Trend poklesu cen byl zastaven v souvislosti s výrazným propadem 

cen akcií, nízkou inflací, obavami o vývoj světové ekonomiky  

a očekávání pomoci ze strany ECB ve formě snížení úrokových 

sazeb, či kvantitativního uvolňování. Následoval růst cen dluhopisů, 

který však nevydržel a krátkodobé a střednědobé dluhopisy opět 

cenově ztrácely. Ke změně trendu došlo v souvislosti britským 

referendem, nicméně za celé první pololetí české dluhopisy mírně 

cenově ztratily. 
 

Vzhledem ke konzervativnímu charakteru, zainvestování portfolia 

účastnického fondu do krátkodobých státních dluhopisů, variabil-

ních dluhopisů a bonitních korporátních dluhopisů hodnota povin-

ného konzervativního fondu mírně poklesla. 

 

   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.  

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond 
  Zhodnocení k 30. 6. 2016 (2Q) 

Ing. Radim Kotrouš, CFA    
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Od vzniku fondu 4,30 % 

Za posl. 12 měsíců 0,36 % 

Od začátku roku -0,71 % 
Hodnota penzijní jednotky 1,0430 CZK 

Hodnota vlastního kapitálu 1 291 mil. CZK 

Rok 2013 2014 2015 

Zhodnocení 0,95 % 2,68 % 1,35 % 

 

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.  


