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Využijte vysokých úrokových sazeb 
Investujte do českých státních dluhopisů

České fondy

Amundi působí na českém trhu více než 25 let a je evropským investičním lídrem 
dle majetku pod správou. Celosvětově se řadí mezi top 10. 



Upozornění: Tento dokument nelze považovat za nabídku, poradenství, doporučení ani analýzu investičních příleži-
tostí skupiny Amundi a jejich společností. Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. 
S investicí jsou spjata rizika. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik i právních, daňových a účetních 
dopadů nezávisle na informacích zde uvedených. Cílový trh produktu nemusí odpovídat cílovému trhu klienta, klient 
může být mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskyt-
nutých klientem distributorovi daného produktu. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investo-
vané částky. Výnos u cizoměnových aktiv může kolísat dle výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních 
poměrech klienta a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace o rizicích, atd. jsou 
zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz ve statutech fondů 
a sděleních klíčových informací. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není 
garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Společnosti skupiny Amundi nepřijímají žádnou odpovědnost 
vyplývající z užití zde uvedených informací a není je možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli 
rozhodnutí nebo za jakoukoli investici plynoucí z těchto informací. Informace zde nebudou kopírovány, reproduková-
ny, upravovány, překládány nebo šířeny dále bez předchozího písemného souhlasu, ani v jakékoli zemi nebo jurisdikci, 
které by vyžadovaly registraci společností skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo by mohla být 
považována za ilegální. Materiál nebyl schválen regulátorem finančního trhu. Materiál není pro americké osoby 
a neslouží k seznámení nebo použití jakoukoli osobou (včetně kvalifikovaných investorů) z jakékoli země nebo 
jurisdikce, jejichž zákony či předpisy by toto užití zakazovaly. Data k 15.7.2022

KB DLUHOPISOVÝ

Vysoké úrokové sazby. Základní úroková sazba centrální banky se vyšplhala na 7 %, což je rekordní hodnota. 
Naposledy byly úrokové sazby takto atraktivní v roce 1999! Výše sazeb má podstatný vliv na úrokové sazby 
vládních dluhopisů. 

Investor do českých státních dluhopisů může profitovat jednak z aktuálního atraktivního výnosu, ale dále 
realizovat zhodnocení i prostřednictvím budoucího růstu ceny při opětovném snižování úrokových sazeb cent-
rální bankou v příštích letech.

České státní dluhopisy jsou zároveň považovány za jedny z nejkvalitnějších v regionu, o čemž svědčí vysoký 
rating od renomovaných ratingových agentur: Standard & Poor's: AA a Moody's: Aa3.*
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Doporučená doba investice pro zhodnocení

Kolísání investice 
(SRRI)

Čím vyšší kolísání (riziko), tím vyšší možný zisk.

3+
roky

INVESTUJTE JEŠTĚ DNES ONLINE 
NEBO NÁS KONTAKTUJTE!
Investujte online v internetovém nebo mobilním bankovnictví, 
zavolejte na číslo 955 559 551 , kontaktujte svého bankovního 
poradce nebo navštivte web www.amundi-kb.cz. Jsme tu pro Vás.

INVESTUJETE 
POPRVÉ?
Založte si 
produkt
hned teď.

SLOŽENÍ PORTFOLIA (15. 7. 2022)

Využijte aktuálních vysokých úrokových sazeb ve svůj prospěch. 
Investujte do lokálního fondu s českými státními dluhopisy.

ČESKÉ DLUHOPISOVÉ FONDY JSOU ZPĚT VE FORMĚ. PROČ?

PODLE TYPU DLUHOPISŮ PODLE ZEMÍ TOP 10 POZIC
Státní 
dluhopisy 
78 %

Česká 
republika
99 %

Francie 
1 %

Váha v portfoliu
fondu %

Hrubý výnos
do splatnosti

Korporátní 
dluhopisy 
11 %

Hotovost 
a instrumenty 
peněžního 
trhu 11 %

Cenný papír: 
Vklady u ČNB prostřednictvím velké 
banky a depozita na peněžním trhu
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