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KLÍČOVÉ INFORMACE O VAŠÍ INVESTICIKLIENT

SMLOUVA

Třída fondu

ISIN

Kurz fondu (NAV)

Aktiva pod správou

Exclusive

CZ0008473162

1,4471

1,5 miliardy CZK

NÍZKÉ RIZIKO
Potenciálně nižší výnos  

VYŠŠÍ RIZIKO
Potenciálně vyšší výnos

4321 6 75

HISTORICKÁ VÝKONNOST FONDU

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

-5,38 %13,54 % 15,10 % 8,03 % -0,13 % 1,62 % 11,13 %6,76 %

2012 2011 2010 2009

-7,99 % 8,65 % 4,24 %13,18 %-9,98 %

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond využívá aktuálních trendů v oblasti tematických investic 
a umožňuje investovat do fondů předních světových správců 
(např. BNP, Pictet, CPR, Robeco, Amundi), namísto výběru 
konkrétních akcií.

Fond nabízí skrze jedinou investici možnost investovat do 
nejzajímavějších investičních témat (technologie, robotika, voda, 
klimatické změny, materiály atd.) a výběru kvalitních českých 
státních dluhopisů. Nemusíte se tak trápit rozhodováním jestli je 
lepší medicínská robotika nebo vzácnost vody, portfolio manažer 
vybírá to nejlepší za vás. Výběr tematických fondů zajištuje investič-
ní tým, do jehož stáje patří velmi úspěšné a časem prověřené fondy 
Amundi Fund Solutions.

Neutrální alokace nově odpovídá 70 % pečlivě vybraných tematic-
kých akcií, které jsou hlavním zdrojem výkonnosti. 25% část portfolia 
je poté zaměřena na kvalitní české státní dluhopisy, které mají za 
úkol snižovat kolísání. Zdroj stability fondu pak představuje přibližně 
5 % peněžní složky.

ZAŘAZENÍ FONDU

SMÍŠENÝ

DYNAMICKÁ STRATEGIE

1

Investovaná částka

Nerealizovaný zisk (absolutně)

Nerealizovaný zisk (procentuálně)

Poslední investice

Hodnota investice 

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2021
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6M

-1,51 % -2,14 % -15,26 % -8,96 % -5,68 % 44,71 %

1 rok 3 roky 5 let Od založení3M

Zdroj: Amundi

SLOŽENÍ PODLE AKTIV
k 31. 12. 2022 

Peněžní trh 
a hotovost 5 %

Akcie
69 %  

Dluhopisy
26 %Jasně definovaná 

investiční strategie

Diverzifikace v rámci 

základních tříd aktiv

Výběr těch nejlépe 

prověřených tematických investic 

Článek

Zdroj: Amundi* Výkonnost od začátku roku k datu 23. 1. 2023.

Start roku 2023:

+ 2,8 %*

-15,26 %

2022
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        Dluhopisy a peněžní trh

Naděje, že to nejhorší z inflace už máme za sebou, podpořila v posledním čtvrtletí americké státní dluhopisy. Dařilo 
se také britským státním dluhopisům, které překonaly své evropské protějšky, jež byly především v prosinci pod 
tlakem dalšího zvyšování sazeb a jestřábí rétoriky ze strany ECB.

ECB v říjnu zvýšila své úrokové sazby o 75 bazických bodů a pak v prosinci o dalších 50 bazických bodů. Centrální 
banka konstatovala, že již bylo dosaženo značného pokroku v úpravě své uvolněné měnové politiky, ale v prosinci 
potvrdila delší období vyšších sazeb. Prezidentka ECB Christine Lagardeová navíc uvedla, že sazby se stále musí 
zvyšovat stabilním tempem, aby dosáhly úrovně, která bude dostatečně restriktivní tak, aby se inflace vrátila k 2% cíli. 
ECB také uvedla, že plánuje zmenšit portfolio nashromážděné v rámci programu nákupu aktiv v průměru o 15 mld. eur 
měsíčně. Výnosy německých desetiletých státních dluhopisů se v průběhu posledního čtvrtletí zvýšily na 2,57 % 
(+6 b.b.).

Přestože Fed ustoupil od prosincového zvýšení sazeb o 75 bazických bodů, tvůrci měnové politiky očekávají, že se 
základní americká úroková sazba v roce 2023 posune nad 5 %. Předseda Fedu Powell zdůraznil potřebu dalšího zvyšo-
vání sazeb, a to z důvodu přetrvávajícího inflačního nebezpečí plynoucího především z napjatého a odolného trhu 
práce. Výnosy amerických desetiletých státních dluhopisů se v průběhu posledního čtvrtletí prakticky nehnuly 
a zůstaly na 3,9 %.

V české kotlině držela ČNB základní úrokovou sazbu stabilní na úrovni 7 %. Na pozadí očekávaného zpomalení české 
ekonomiky, které by s sebou mělo nést dezinflační tlaky a potenciálně mírně nižší úrokové sazby na konci roku 2023, 
také klesaly české dluhopisové výnosy. Výnos desetiletého českého státního dluhopisu klesl v posledním čtvrtletí 
o 30bb, a to z hodnoty 5,4 % na konci září na 5,1 % ke konci prosince. České státní dluhopisy (BBG Czech 
Ser-E Gov > 1 Y) tak posílily téměř o 3 %.

Čtvrté čtvrtletí roku 2022 bylo pro trhy obecně pozitivním obdobím, 
kdy většina aktiv až na výjimky posilovala.

Americké akcie posílily o 7,6 % v dolarovém vyjádření.

České státní dluhopisy zpevnily téměř o 3 %.

ČNB stále drží základní sazbu na 7,00 %.

ČNB drží základní 
sazbu na 7,00 %.

Americká a evropská 
centrální banka zvedly 

základní sazby 
na úroveň 4,50 %, 

resp. 2,50 %.

VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

        Akcie

Globální rozvinuté i rozvíjející se akciové trhy zůstaly v černých číslech. V posledním čtvrtletí zaznamenaly světové 
akcie (index MSCI World Equity) zhodnocení 9,8 % v dolarovém vyjádření. Kaňkou na výkonnosti byl prosinec, kdy 
světové akcie propadly o více než 4 %. Celkově tak mohl být kvartální výsledek pěkně nad +10 %. Z geografického 
hlediska se dařilo především akciím v Evropě, následovaly USA, zatímco Japonsko zaostávalo.

Americké akcie (širší index S&P500) posílily ve čtvrtém čtvrtletí o 7,6 % v dolarovém vyjádření (jen v prosinci 
ztratily -5,8 %). Technologické akcie se tentokráte odvrátily na jižní stranu. Zažily výkonnostně negativní poslední 
kvartál a krvavý poslední měsíc v roce. Index Nasdaq Composite klesl o -1,0 %, resp. -8,7 %.

V Evropě, podobně jako v USA, akciové trhy rostly, a to díky náznakům, že centrální banky mohou zpomalit tempo 
zvyšování úrokových sazeb a lepším inflačním číslům. Celkově evropské akciové indexy vykázaly kladnou výkonnost. 
MSCI Europe posílil o 10,4 % (prosinec: -2,7 %) v eurovém vyjádření. Akcie asijské a akcie rozvíjejících se trhů dokázaly 
během posledního čtvrtletí roku 2022 také posílit. Klíčovou roli sehrálo oslabení amerického dolaru a zmírňování politi-
ky nulového covidu v Číně.

Jak hodnotové, tak růstové akcie zaznamenaly pozitivní výkonnost, avšak první z nich vzrostly o 12,9 %, zatímco ty 
druhé jmenované jen o 1,1 %. Celkově byly akcie hodnotové zvýhodněny díky svému konzervativnímu nastavení 
v podmínkách zpomalující ekonomiky a rostoucích úrokových sazeb.
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MĚSÍČNÍ VÝKONNOST FONDU KB PSA 4 – TEMATICKÁ  V POSLEDNÍM ROCE

VÝKONNOST FONDU VE SLEDOVANÉM ČTVRTLETÍ

Kurz fondu v posledním čtvrtletí oslabil o 1,5 %, a to díky výraznému prosincovému akciovému výprodeji. 
V roce 2022 fond oslabil o více než 15 %. Fondu se nevyhnul negativní vývoj na globálních akciových trzích.

První dva měsíce posledního čtvrtletí byly ovlivněny oživením na akciových trzích. Pozitivní tržní sentiment 
nejvíce prospíval fondům s environmentální tématikou (DWS Invest Global Agribusiness a BNP Aqua). Význam-
ně do výkonnosti fondu přispěly také fondy Fidelity Global Financial Services Pictet Premium Brands a Robeco 
Global Consumer Trends spadající do socio-demografické části portfolia. Dařilo se i technologickému fondu 
Candriam Robotics & Innovative Technology. Naopak optimismus na trzích negativně dopadl na fond Amundi 
Physical Gold investující do zlata, který odepsal 4 % ze své hodnoty. Ztratil také fond First Sentier Global Listed 
Infrastructure se zaměřením na infrastrukturu. Nejhorší výkonnost v  polovině čtvrtletí pak zaznamenal fond 
zaměřující se na digitální bezpečnost, iShares Digital Security.

Závěr roku však byl ztrátový, jak oslabení českého dluhopisového trhu, tak i globálních akciových trhů způsobil 
v  prosinci pokles hodnoty podílového listu o 4,4 %. Nejvíce v  prosinci oslabila akciová část portfolia, která 
odepsala 5,7 %. Díky jejímu lehkému podvážení oproti neutrální váze a kvalitnímu výběru fondů se jí ale podařilo 
překonat výkonnost relevantního akciového indexu o  1,5 %. Poměrně menší ztrátu si v prosinci připsala dluhopi-
sová část portfolia, která v uplynulém měsíci oslabila o 1,1 %. Durační podvážení této části nicméně částečně 
limitovalo negativní dopad klesajících cen českých státních dluhopisů především s delší splatností do výkonnosti 
portfolia. 

Rok 2022 byl celkově specifický v tom ohledu, že ačkoli akciové trhy zažily poměrně prudký propad, nedařilo 
se ani dluhopisům. Výjimečnost této situace potvrzuje i fakt, že k poklesu obou částí smíšených fondů zároveň 
v takové výši došlo teprve potřetí v historii. Hodnota fondu tak po předchozím růstu v uplynulém roce poklesla 
o 15,3 %. Nejmenší ztrátu mezi akciovými fondy si připsal environmentální titul Guinness Sustainable Energy 
(-9,5 %). Naopak na chvostu žebříčku skončil technologický fond Robeco FinTech, který doplácel na zvýšenou 
averzi investorů k riziku, a proto přišel o více než třetinu své hodnoty (-36,2 %). Index českých státních dluhopisů 
se splatností nad 1 rok (index Bloomberg Barclays) pak zažil svůj druhý nejhorší rok ve své historii, když odepsal 
8,1 % ze své hodnoty.

KOMENTÁŘ K VÝKONNOSTI

-0,87 %

-3,84 %

-7,68 %
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0,49 %
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-8,00%

-10,00%
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Zdroj: Amundi

6,36 %

-1,39 %

-5,26 %

Sektor životního prostředí (BNP Aqua)

Socio-demografie (Fidelity Global Financial Services)

České státní dluhopisy a peněžní trh

1.

2.

3.

Přehled TOP3 nejvýkonnějších pozic

Technologie (Franklin Technology)

Posílení koruny

1.

2.

Přehled TOP3 nejméně 
výkonných pozic

Zdroj: Amundi
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AKTIVITA VE FONDU V PRŮBĚHU ČTVRTLETÍ

 

Na začátku čtvrtletí jsme snížili pozici ve fondu Amundi Physical Gold.

V polovině čtvrtletí jsme provedli hned několik změn v portfoliu. Do socio-demografické části akciového portfo-
lia jsme přidali fond DWS Invest Global Real Estate. Zároveň jsme navýšili podíl v environmentálním fondu Guiness 
Sustainable Energy. Využili jsme k tomu také prostředky získané z prodeje fondu Amundi Physical Gold. Dále jsme 
mírně snížili durační podvážení portfolia prostřednictvím nákupu dluhopisů CZGB 6/2026 a prodejem CZGB 
0.45/2023.

Ke konci kvartálu jsme nepřistoupili k zásadním změnám v rámci portfolia.

Opatrný výhled pro první měsíce roku 2023 máme i na akciové trhy, a proto tato část portfolia zůstává mírně podvážená 
oproti neutrální váze. Naše modely ukazují, že investoři stále pracují s příliš optimistickými scénáři hospodaření firem, kde 
my naopak vidíme několik výrazných rizik. V první řadě je to pokles spotřebitelské poptávky pramenící ze stále vysoké 
inflace a nebezpečí příchodu recese, které dopadají na tržby společností. Z našeho pohledu se ale jako daleko podstatnější 
jeví možný pokles marží. Firmy čelí neustále rostoucím nákladům, ať už ve formě vyšších cen energií a materiálů, nákladů na 
financování reflektující růst úrokových sazeb nebo mzdových požadavků daných napjatým trhem práce. Z těchto důvodu 
se podle nás významně rozchází průměrné tržní ocenění společností s odhadem jejich ziskovosti pro následující čtvrtletí.

Stále udržujeme kratší duraci dluhopisové části portfolia, která zohledňuje velkou míru nejistoty na delším konci výnoso-
vé křivky spojenou s větší očekávanou větší rozkolísaností bez jednoznačného trendu. Vyšší volatilita na trhu s dluhopisy 
ale může zároveň nabízet zajímavé investiční příležitosti s atraktivním zhodnocením.

ČNB držela základní úrokovou sazbu na rovných 7 %. Díky takto vysokým úrokovým sazbám bude dodávat peněžní složka 
portfolia fondu vyšší pozitivní výkonnost. Stabilitu těchto sazeb očekáváme i do následujících měsíců.

KOMENTÁŘ K AKTIVITĚ

VÝHLED DO BUDOUCNA

Nakoupená pozice v daném čtvrtletí

Amundi Physical Gold

DWS Invest Global Real Estate

Český státní dluhopis CZGB 
0.45/2023

Realizovali jsme zisky u zlata.

Taktická úprava portfolia.

Taktická úprava portfolia. Snížení duračního podvážení.

1.

2.

3.

Snížená pozice v daném čtvrtletí 

Pořadí Název cenného papíru Popis

Guiness Sustainable Energy

Český státní dluhopis CZGB 
CZGB 6/2026

Aktivní práce s akciovou částí portfolia.

Taktická úprava portfolia. Snížení duračního podvážení.

1.

2.

Pořadí Název cenného papíru Popis

Zdroj: Amundi
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DETAILNÍ INFORMACE O FONDU A JEHO SLOŽENÍ

TOP 20 POZIC V PORTFOLIU
GBL LIST INF VI ACC USD

JPM GLOBAL HEALTHCARE-C ACC USD

FF GL FINANCIAL SERV I-ACC-EUR

SUSTAINABLE ENERGY Y USD ACC

CPR INVEST - FOOD FOR GENERAT - I USD

CZECH KORUNA

ROBECOSAM SMRT MTRLS EQ I USD

PICTET PREM BRANDS-I

CPR INVEST - HYDROGEN - I2 EUR - ACC

CZGB 6% 02/26 148

9,73 %

8,68 %

5,94 %

5,88 %

5,14 %

5,14 %

4,63 %

4,44 %

4,41 %

4,33 %

FRANKLIN TECHNOLOGY I ACC USD

CZGB 0.45% 10/23

CZGB 1.75% 06/32 138

CZGB 2.4% 09/25

CZGB 2.5% 8/28

THEMATICS SAFETY FUND S/A USD

PARVEST AQUA-I EUR

ROBECO GL CNSMR TRENDS I USD

CZGB 2% 10/33

CZGB 0.95% 5/30

3,99 %

3,88 %

3,64 %

3,17 %

3,04 %

2,92 %

2,76 %

2,71 %

2,57 %

2,57 %

CZGB - český státní dluhopis; FRN - pohyblivý kupon; DAT - vklad u banky

Senior portfolio 
manažer 
s mnohaletými 
zkušenostmi 
s řízením portfolií

Petr Zajíc

PORTFOLIO MANAŽER

Zdroj: Amundi

CZ0008473162
CZK

8. 6. 2009
1,4 %

CHARAKTERISTIKY
ISIN:  
Měna:
Datum založení fondu:  
Poplatek za správu: 

SLOŽENÍ PODLE MĚN

0 % 20 %10 % 40 % 60 %50 %30 %

USD

CZK

EUR

Ostatní

47,27 %                                                  

31,23 %                                                                                                                         

21,23 %                                                                                                                                       

0,02 %                                                                                                                                                                             
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V případě dotazů se obraťte prosím na svého bankovního poradce 
Komerční banky nebo nás kontaktujte na bezplatné lince 955 559 551 
či navštivte naše webové stránky www.amundi-kb.cz.

Upozornění:

Marketingové sdělení. Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příleži-
tostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkon-
nost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsek-
vencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Cílový trh jednotlivých produktů nemusí odpovídat cílovému 
trhu zákazníka. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých zákazníkem distributorovi produktu. Hodnota investi-
ce a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. 
U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím 
k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. 
Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, 
informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém 
(Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo 
prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi.cz. Uvedené informace reflektují názor 
Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze 
skupiny Amundi (včetně CPR, First Eagle, Polen a Amundi Index) nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by 
mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způso-
bem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. 
Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí 
osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli 
společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto 
materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro 
seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž 
zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly. Informace jsou platné ke dni 30. 9. 2022.

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. 
společnost skupiny Amundi

Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8, Česká republika, www.amundi.cz, IČ 601 96 769


