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DYNAMICKÁ STRATEGIE

MODELOVÁ VÝKONNOST DYNAMICKÉ STRATEGIE K DATU 31. 3. 2023

Amundi Investiční Manažer 
Komentář za 1. čtvrtletí 2023
Modelové portfolio 

KLÍČOVÉ SKUTEČNOSTI 
Akciová složka (tvoří 74 % portfolia strategie), která zůstává v defenzivním 
módu, staví na celosvětově diverzifikovaném portfoliu akcií předních 
světových správců. 

Úrokový potenciál* se stále pohybuje blízko úrovně 6,5 % p.a. Investor 
do dynamické strategie může vedle akcií využít investice do českých 
státních dluhopisů s relativně vysokým výnosem (podíl dluhopisů tvoří 19 %). 

Peněžní trh a hotovost tvoří přibližně 7 %, umožňuje investorům 
participovat na výnosu blízkému základní sazbě ČNB. 

KOMENTÁŘ K VÝKONNOSTI

První čtvrtletí potvrdilo, že by se spotřebitelská inflace mohla skutečně nacházet 
poblíž svého vrcholu. Problémy v bankovním sektoru, které byly sice rychle uhaše-
ny, donutily centrální banky přemýšlet nad finanční stabilitou. Hlavní centrální banky 
by tak v tomto roce mohly zmírnit utahování svých měnových politik. Tyto skuteč-
nosti napomohly pozitivní výkonnosti dynamické strategie v 1. čtvrtletí: +1,7 %.

Vedle diverzifikovaného akciového portfolia nabízí dynamická strategie 
na začátku druhého čtvrtletí úrokový potenciál* na úrovni blížící se 6,5 %.

Modelová výkonnost

Jedná se o výkonnost, 
která odpovídá modelo-

vé strategii. Klientská 
výkonnost může být 

mírně odlišná.

25.3.2015 25.3.2016 25.3.2017 25.3.2018 25.3.2019 25.3.2020 25.3.2021 25.3.2022 25.3.2023

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

20 %

16 %

12 %

8 %

4 %
0

-4 %

-8 %

-12 %

-16 %

-20 %

2018

-10,82 %

2022
-15,40 %

11,62 %

2021

14,73 %

2019

4,98 %

2017

-0,86 %

2020

Akcie Dluhopisy Peněžní trh
a hotovost

+1,7 %Výkonnost za první 
čtvrtletí 2023

Dynamická strategie vstoupila do nového roku 
úspěšně. I přes turbulence na trzích dokázala 
v prvním čtvrtletí roku 2023 posílil o více než 
1,7 %. Pozitivní trend očekáváme v průběhu 
celého roku.

* Úrokový potenciál = hrubý výnos do splatnost dluhopisové složky a složky peněžního trhu.
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KOMENTÁŘ K VÝVOJI DYNAMICKÉ STRATEGIE 

První čtvrtletí potvrdilo, že by se spotřebitelská inflace 
mohla skutečně nacházet poblíž svého vrcholu. Problémy 
v bankovním sektoru, které byly sice rychle uhašeny, donu-
tily centrální banky přemýšlet nad finanční stabilitou. 
Hlavní centrální banky by tak v tomto roce mohly zmírnit 
utahování svých měnových politik. Tyto skutečnosti napo-
mohly pozitivní výkonnosti dynamické strategie v prvním 
čtvrtletí o 1,7 %.

Díky rostoucím cenám dluhopisů, především v březnu, 
zaznamenal v prvním čtvrtletí kladný příspěvek do výkon-
nosti strategie především Amundi CR IM Dluhopisový, a to 
+2,3 %. Následoval akciový fond Amundi CR IM Akciový, 
který dokázal profitovat z pozitivního vývoje akciových 
trhů, především těch růstově orientovaných. Jeho pozitivní 
výkon téměř 1,6 % nedokázalo zabrzdit ani oslabování 
amerického dolaru. Svůj tradiční pozitivní příspěvek 
k výkonnosti si zapsal také fond Amundi CR Krátkodobý, 
který dokázal posílit o 1,5 %, když profitoval ze stabilních 
krátkodobých úrokových sazeb.

V průběhu čtvrtletí nebyly ve složení fondů dynamické 
strategie prováděny žádné změny. Přizpůsobování strate-
gie probíhalo v rámci těchto podkladových fondů. Peněžní 
složka pak během prvního čtvrtletí doznala dalšího mírné-
ho snížení ve prospěch dluhopisů. Stojí za tím stále poměr-
ně vysoká atraktivita dluhopisových výnosů. Podíl akciové 
složky však udržujeme pod neutrální úrovní i nadále, 
v období zvýšené nejistoty na akciových trzích zůstáváme 
opatrní.
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4 významné banky končí – v prvním čtvrtletí zkrachovaly tři americké banky (Silvergate, Sillicon 
Walley Bank a Signature Bank) a do existenčních problémů se dostal švýcarský finanční gigant 
Credit Suisse, kterého v březnu odkoupila tamní největší banka UBS.

5 % základní úroková sazba FEDu – na měnově-politickém zasedání v průběhu března zvýšila 
americká centrální banka FED svou klíčovou úrokovou sazbu o 25 bb; pokračovala tak v nejrychlej-
ším růstu sazeb v historii.

7 % základní úroková sazba ČNB – na měnově-politickém zasedání 29. března potvrdila Česká 
národní banka základní úrokovou sazbu na 7 %; již pouze jeden z členů bankovní rady hlasoval 
o zvýšení o mírných 25 bb, trend poklesu sazeb se pravděpodobně přiblížil.

VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

Akcie

Dluhopisy

Peněžní trh
a hotovost

Přes problémy ve finančním sektoru uzavřely akciové trhy první čtvrtletí v černých číslech. Světové 
akcie měřené indexem MSCI World Equity posílily o 7,7 % v dolarovém vyjádření. Z geografického 
hlediska se nejlépe dařilo Evropě, následované USA a Japonskem. Akcie rozvíjejících se trhů naopak 
zaostávaly. Americké akcie zaznamenaly pozitivní čtvrtletí, když širší index S&P 500 vzrostl o 7,5 %. 
Hvězdami kvartálu se staly technologické společnosti, protože technologický index Nasdaq Compo-
site vzrostl v prvním čtvrtletí téměř o 17 %. Podíváme-li se na srovnání konzervativních a progresivis-
tických typů akcií, pak platí, že ty druhé růstově orientované posílily o 9,2 %, oproti těm prvním 
hodnotovým, které získaly jen 4,6 %.

Kombinace neobvykle mírné zimy a vyšších zásob plynu vedla v Evropě k poklesu energetických cen 
na předválečnou úroveň. Tyto skutečnosti ovlivnily i základní makrodata, když výhled ekonomického 
růstu byl revidován směrem vzhůru a při snížení očekávané míry spotřebitelské inflace. Evropský 
akciový index MSCI EMU v prvním čtvrtletí posílil téměř o 12 % v eurovém vyjádření, zatímco index 
Euro Stoxx 50 si vedl lépe a čtvrtletí zakončil výše o více než 14 % opět v eurovém vyjádření.

V turbulentním prostředí zaznamenaly akcie rozvíjejících se trhů ve srovnání s jejich rozvinutými 
protějšky slabé čtvrtletí. Akciový index MSCI Emerging Markets posílil o 4 % v dolarovém vyjádření.

Zatímco ceny českých státních krátkodobých dluhopisů zůstávaly v prvních dvou měsících relativně 
stabilní, ty dlouhodoběji orientované byly ovlivněny volatilním vývojem v zahraničí, klíčovou roli hrála 
inflace, především ta jádrová. Ceny státních dluhopisů s delší splatností v lednu vzrostly, naopak 
tomu bylo v únoru. V březnu se však situace razantně změnila, v návaznosti na problémy v bankov-
ním sektoru. Celosvětová averze k riziku tak zastínila domácí faktory a tlačila ceny všech českých 
státních dluhopisů nahoru (výnosy dolů). Index českých státních dluhopisů se splatností 1 až 10 let 
(index Bloomberg Barclays) tak během prvního čtvrtletí vzrostl téměř o 3 %.

I přes nedávné jestřábí vyjádření guvernéra Michla, že sazby centrální banky mohou jít ještě výše, 
neočekáváme jejich další zvýšení. Bankovní rada bude spíše preferovat jejich ponechání na součas-
ných hodnotách v dalších měsících. Díky tomu by měly zůstat relativně stabilní i ceny českých 
státních dluhopisů s kratší splatností. Naopak odlišný vývoj očekáváme na delším konci české 
výnosové křivky, která má aktuálně silně inverzní tvar. Dle našeho názoru je na jejím delším konci 
prostor pro pokles cen (nárůst výnosů). Trh bude mít pravděpodobně tendenci korigovat jejich 
předchozí růst. Tlak na snížení cen pak bude také podporovat očekávané oddálení začátku snižování 
sazeb ČNB a rostoucí nabídka nově emitovaných státních dluhopisů kvůli zvyšujícímu se deficitu 
veřejných financí. Impulsy ze zahraničí pak mohou zvyšovat rozkolísanost trhu s českými státními 
dluhopisy.
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AMUNDI CR KRÁTKODOBÝ FOND:
„STABILITA KRÁTKODOBÝCH 
SAZEB POMÁHÁ“

Kurz fondu během prvního čtvrtletí roku 2023 posílil opět téměř 
o 1,5 %. Rozhodujícím faktorem pozitivní výkonnosti byla stabilita 
úrokových sazeb stanovovaných ze strany ČNB (7 %).

Ceny českých státních krátkodobých dluhopisů zůstávaly v prvních 
dvou měsících relativně stabilní. V březnu pak rostly, což mírně 
pozitivně podpořilo dluhopisovou část portfolia fondu.

Vzhledem k tomu, že pro následující měsíce očekáváme stabilitu 
základních úrokových sazeb, fond Amundi CR Krátkodobý by měl 
poskytovat stabilní pozitivní příspěvek do výkonnosti celé 
strategie.

KOMENTÁŘ K VÝVOJI PODKLADOVÝCH FONDŮ 1

NÍZKÉ RIZIKO
Potenciálně nižší výnos  

VYŠŠÍ RIZIKO
Potenciálně vyšší výnos

4321 6 75

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

Výkonnost fondu je ovlivněna vývojem úrokových 
sazeb v ekonomice a cenou dluhopisů s velmi 
krátkou splatností. Fond se dokáže rychle přizpů-
sobit novému úrokovému prostředí. Fond 
je zatížen jen minimálními náklady. 

Cílem fondu je dosáhnout vyššího zhodnocení, 
než je úročení na krátkodobých termínovaných 
účtech.

AMUNDI CR IM DLUHOPISOVÝ FOND: 
„OPĚT ZDROJEM POZITIVNÍ 
VÝKONNOSTI“

Kurz fond během prvního čtvrtletí roku 2023 posílil o dalších 
2,3 %. Zatímco ceny českých státních krátkodobých dluhopisů 
zůstávaly v prvních dvou měsících relativně stabilní, ty dlouhodo-
běji orientované byly ovlivněny volatilním vývojem v zahraničí, 
klíčovou roli hrála inflace, především ta jádrová. Ceny státních 
dluhopisů s delší splatností v lednu vzrostly, naopak tomu bylo 
v únoru. V březnu se však situace razantně změnila, v návaznosti na 
problémy v bankovním sektoru. Celosvětová averze k riziku tak 
zastínila domácí faktory a tlačila ceny všech českých státních 
dluhopisů nahoru (výnosy dolů). Index českých státních dluhopisů 
se splatností 1 až 10 let (index Bloomberg Barclays) tak během 
prvního čtvrtletí vzrostl téměř o 3 %.

Aktivita ve fondu byla v prvním čtvrtletí minimální.

Fond nabízí na začátku dubna 2023 hrubý výnos do splatnosti 
kolem 6,7 %, včetně očekávané výnosu z měnového zajištění 
cizoměnové části portfolia fondu.

NÍZKÉ RIZIKO
Potenciálně nižší výnos  

VYŠŠÍ RIZIKO
Potenciálně vyšší výnos

4321 6 75

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

Dluhopisový fond exkluzivně využívaný pouze 
v rámci správy aktiv Investiční Manažer. Strategie 
fondu kombinuje přímé investice do českých 
státních dluhopisů a světových dluhopisů, které 
jsou realizovány prostřednictvím institucionálních 
tříd fondů Amundi. Tyto třídy jsou dostupné 
typicky pro investice od 1 milionu EUR či USD 
a mají zhruba poloviční náklady oproti klasickým 
retailovým fondům. Portfolio fondu je široce 
diverzifikováno, investorům zprostředkovává 
výnos z dluhopisů obchodovaných na vyspělých 
i rychle rostoucích trzích. Měnové riziko u investic 
v cizí měně je zpravidla zajišťováno.
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AMUNDI CR IM AKCIOVÝ FOND:
„SÍLÍCÍ KORUNA MÍRNILA DOBRÝ 
VÝKON“

KOMENTÁŘ K VÝVOJI PODKLADOVÝCH FONDŮ 2

NÍZKÉ RIZIKO
Potenciálně nižší výnos  

VYŠŠÍ RIZIKO
Potenciálně vyšší výnos

4321 6 75

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU

Akciový fond exkluzivně využívaný pouze v rámci 
správy aktiv Investiční Manažer. Fond má globální 
zaměření a pokrývá všechny vyspělé akciové trhy 
(USA, Evropa, Japonsko). Příležitostně fond 
investuje do akcií obchodovaných na rozvíjejících 
se trzích. Portfolio fondu je vystavěno z investič-
ních bloků, institucionílních fondů a ETF, což 
portfolio manažerovi umožňuje velmi rychle 
realizovat strategické a taktické změny a využívat 
tak aktuálních investičních příležitostí. Měnové 
riziko u investic v cizí měně bývá obvykle zajiště-
no, avšak fond může, podle aktuálního tržního 
výhledu, držet některé měnové pozice otevřené 
jako součást investiční strategie.

VÝHLED DO BUDOUCNA

Problémy v bankovním sektoru se přenesly na dluhopisové trhy, které se více rozkolísaly. Vzhledem k pokračující 
volatilitě dluhopisových cen považujeme za klíčové správné načasování prodloužení durace (průměrné doby 
do splatnosti) dluhopisové části portfolií. Důležitou roli v našem rozhodování bude hrát vývoj základních úroko-
vých sazeb centrálních bank, především té české.

Úložky u centrální banky prostřednictvím velkých bank, kde se výnos pohybuje blízko její základní úrokové sazby, 
totiž poskytují „bezpečný“ přístav, kterého využíváme pro výhodnější nákupy jak dluhopisů, tak případně akcií.

Náš obezřetný přístup se také prozatím promítá do podvážení akciové části oproti neutrální váze. Podle našeho 
názoru je výhled investorů na vývoj inflace a s ním spojené posuny úrokových sazeb, ekonomický růst (především 
v rozvinutých ekonomikách) a ziskovost společností příliš optimistický. Nedávné události (krachy regionálních 
amerických bank, problémy v Evropě, atd.) pak dále zvýšily naše obavy, že nedávný růst akciových trhů nebyl 
podpořen znatelným zlepšením fundamentálních faktorů.

Růst akciových trhů v prvním čtvrtletí dopomohl ke zhodnocení 
podílového listu fondu o 1,57 %, i přestože část zisků akcií umazal 
oslabující americký dolar.

Fond tak poprvé od začátku loňského roku zaznamenal kladnou 
výkonnost. V průměru se v uplynulém kvartále nejvíce dařilo evrop-
ským fondům (6,9 %). Mezi nejvýkonnější tituly se pak zařadily 
růstové tituly z amerického regionu, které táhla výkonnost techno-
logických gigantů. Hodnota Loomis Sayles US Growth v prvním 
čtvrtletí vzrostla o 17 % a hodnota JPMorgan - US Advantage téměř 
o 13 %. Trojici fondů s nejlepší výkonností pak uzavírá globální 
Generali Fond globálních značek (11,5 %).

Naopak nejméně se v průměru zhodnotily investice v asijsko-paci-
fickém regionu (1,5 %). Mezi jednotlivými fondy si největší ztrátu 
připsal hodnotový fond Neuberger Berman US Large Cap Value 
(5,7 %) vyhledávající investiční příležitosti v USA následovaný 
fondem BNP Paribas US Small Cap (-3 %), který se zaměřuje na 
americké společnosti s malou tržní kapitalizací, a dalším hodnoto-
vým fondem Amundi – Pioneer US Equity Research Value (-2,7 %) 
investujícím rovněž v USA.

Aktivita v rámci sledovaného čtvrtletí:

V průběhu prvního čtvrtletí jsme provedli změny v globální a severoamerické části portfolia.

V lednu jsme do portfolia nově přidali globální fondy Amundi Pioneer Global Equity, AXA World Funds Sustainable Equity 
a JPMorgan-Global Focus, zatímco jsme v téže části portfolia snížili podíl ve fondech Guinness Global Innovators Fund, 
Wellington Global Stewards Fund a vyprodali M&G Global Dividend, M&G Global Themes, Ardevora Global Equity spolu 
s ETF Xtrackers MSCI World Value.

V únoru jsme pak snižovali váhu severoamerického regionu, když jsme snížili váhu Neuberger Berman US Large Cap Value, 
BNP Paribas US Small Cap, Loomis Sayles US Growth a JPMorgan US Equity Focus.
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UPOZORNĚNÍ:

Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze 
strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skuteč-
nou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, 
daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto dokumentu. Cílový trh uvede-
ných produktů nemusí odpovídat cílovému trhu zákazníka a ten se muže nacházet mimo cílový trh nebo v negativ-
ním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých zákazníkem distributorovi daného 
produktu. Hodnota investice 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 dividen-
dy 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 nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by 
mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat 
jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informa-
cí 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 schvále-
ny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznáme-
ní 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 k 31. 3. 2023.
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