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Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu 

Zhodnocení fondu Komentář správce fondu  

Zhodnocení ČSOB účastnického povinného konzervativního 
fondu dosáhlo v roce 2015 hodnoty 1,35 %.  
 
Vývoj na finančních trzích byl v roce 2015 poměrně  
rozkolísaný. První pololetí roku 2015 bylo ve znamení růstu 
cen akcií a poklesu cen dluhopisů, druhé naopak ve zname-
ní poklesu cen akcií a růstu cen dluhopisů.  Akcie nejprve 
profitovaly z pozitivních makroekonomických dat,  
rostoucích zisků společností, nízké inflace, nízkých cen ropy 
a očekávání, že ekonomický růst bude v letech 2015 a 2016 
nadále pokračovat. Negativní informace z čínské ekonomiky 
a skandál společnosti Volkswagen však v druhé polovině 
část akciových zisků vymazaly, což podpořilo dluhopisy.  
 
Počátkem roku 2015 se výnosy dluhopisů dostaly na svá 
historická minima a jejich ceny na historická maxima.  
Důvodem vysokých cen byla nízká inflace, uvolněná  
měnová politika centrálních bank a očekávání, že oficiální 
úrokové sazby zůstanou ještě dlouho blízko nuly. Ke změně 
došlo ve druhém čtvrtletí, ve kterém investoři dluhopisy 
prodávali kvůli jejich nízkých výnosům, pomalu se zvyšující 
inflaci, růstu ekonomiky a očekávání, že dalším krokem 
americké centrální banky bude zvýšení sazeb. Americká 
centrální banka však zvýšení sazeb odložila až do čtvrtého 
čtvrtletí a to v kombinaci s poklesem cen na akciových 
trzích znovu podpořilo růst cen dluhopisů, kterému  
pomohla i Evropská centrální banka prodloužením  
kvantitativního uvolňování. 
 
Vzhledem ke konzervativnímu charakteru, zainvestování 
portfolia účastnického fondu do krátkodobých státních 
dluhopisů, variabilních dluhopisů a bonitních korporátních 
dluhopisů, profitovalo portfolio povinného konzervativního 
fondu z růstu cen 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.  

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond 
AKTUÁLNĚ: k 31.12.2015 

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.  

www.penzijniportal.cz 

Od vzniku fondu 5,05 % 

Za posl. 12 měsíců 1,35 % 

Hodnota penzijní jednotky 1,0505 CZK 

Hodnota vlastního kapitálu 893 mil. CZK 

Rok 2013 2014 2015 

Zhodnocení 0,95 % 2,68 % 1,35 % 


