
Struktura podle regionů a aktiv 

   Pro koho je fond vhodný? 

     Klienti s investičním profilem: vyvážený.   

     Je určen pro investory, kteří hledají vyvážený poměr mezi výší   

     očekávaného výnosu, mírou rizika a investičním horizontem. 

     Cílem investice je zajistit si další zdroj příjmů v důchodovém věku. 
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ČSOB vyvážený účastnický fond 

Zhodnocení fondu k 26.6.2015 Komentář správce fondu  

Pozn.: Regionální rozložení akciové složky. 

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 

 Potenciál vyššího zhodnocení 

Ing. Radim Kotrouš, CFA    
portfolio manažer 

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. 

Zhodnocení ČSOB vyváženého účastnického fondu 
dosáhlo od začátku roku 2015 hodnoty 4,32 %. 
 
Vývoj v prvním pololetí roku 2015 byl na finančních 
trzích ve znamení růstu cen akcií a poklesu cen dluhopi-
sů. Akcie 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. Finanční trhy podpořilo 
nastartování kvantitativního uvolňování ze strany Ev-
ropské centrální banky (ECB), která objemem prostřed-
ků určených pro uvolnění měnové politiky trhy příjemně 
překvapila. Ceny dluhopisů byly naopak pod tlakem z 
důvodu poklesu výnosů na historická minima, které už 
nebyly pro investory zajímavé, rostoucí inflace a růstu 
ekonomiky.  
 
Počátkem roku 2015 nejprve výrazně posilovaly evrop-
ské akcie. Důvodem byly zlepšené výhledy evropské 
ekonomiky a podpora od ECB. Americké akcie ve zhod-
nocení zaostávaly, ale díky posilování amerického dola-
ru vůči české koruně byla i jejich výkonnost pro českého 
investora zajímavá. Změnu růstového trendu akcií při-
nesla další eskalace řeckého zadlužení a nedohoda 
Řecka s jeho věřiteli. V případě dluhopisů jsme nejprve 
zaznamenali historická minima výnosů a tedy maxima 
cen. Nicméně ve druhém čtvrtletí investoři dluhopisové 
pozice snižovali a jejich ceny se dostaly na nižší úrovně, 
než tomu bylo na počátku roku. 
 
Vzhledem k vyváženému charakteru a zainvestování 

portfolia vyváženého účastnického fondu jak do akcií, 

tak i do dluhopisů profitovalo portfolio v prvním pololetí 

zejména z růstu cen akcií.  

Od vzniku fondu 9,01 % 

Zhodnocení 
Za posl. 12 měsíců 7,44 % 

Za rok 2014 3,77 % 

Od začátku roku  4,32 % 

Hodnota 

Penzijní jednotky 1,0901 CZK 

Vlastního kapitálu 206 mil. CZK 

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu 
(za posledních 12 měsíců) 

www.penzijniportal.cz 


