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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 pololetí roku 2017 hodnoty +3,11 %. 

První polovina roku 2017 byla na finančních trzích ve zna-

mení růstu cen akcií a poklesu cen dluhopisů. Makroekono-

mická data byla pozitivní a potvrzovala růst jak české,  

tak i světové ekonomiky. Zásadní změnou prošel vývoj 

inflace. Inflace v ČR překročila hodnotu 2% a její zrychlení 

v kombinaci s přílivem spekulativních peněz vedlo k ukon-

čení devizových intervencí ze strany ČNB. Ve druhé polovi-

ně roku 2017 by měla nastat postupná normalizace měno-

vé politiky. I ve světě je patrný trend zvyšování inflace  

a postupné normalizace měnových politik centrálních bank. 

Akciové trhy profitovaly z pozitivního vývoje ekonomik, 

pokračujícího ekonomického růstu, solidních korporátních 

výsledků a očekávání fiskálních stimulů, které slibuje nová 

americká administrativa. Ceny akcií podporovaly i centrální 

banky svou ultra uvolněnou měnovou politikou a pozitivně 

působily i zprávy o přesunu investorů z dluhopisů do akcií. 

V prvním pololetí 2017 výnosy českých dluhopisů rostly  

a ceny tedy klesaly. Trend poklesu cen byl způsoben pozi-

tivním vývojem v české ekonomice, nárůstem inflace nad 

2% a prodejním tlakem ze strany investorů. Svou roli sehrá-

ly i rostoucí výnosy v EU, které české dluhopisy následovaly. 

Pokud růst inflace přetrvá i do druhého pololetí, mohou se 

dluhopisy ve zbytku roku 2017 dostat pod prodejní tlak  

a zaznamenat nízké, nebo mírně záporné zhodnocení. 

Vzhledem k dynamickému charakteru, zainvestování účast-

nického fondu zejména do akcií, zaznamenalo portfolio 

dynamického účastnického fondu v prvním pololetí roku 

2017 pozitivní výkonnost.  

   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 30. 6. 2017 

Od vzniku fondu 21,59 % 

Za posl. 12 měsíců 16,82 % 

Od začátku roku 3,11 % 

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 1,2159 CZK 

Hodnota vlastního kapitálu 320 mil. CZK 

www.penzijniportal.cz 

Rok 2013 2014 2015 2016 

Zhodnocení 0,67 % 3,28 % 7,66 % 5,36 % 


