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REPORT  

 
Propagační

Sdělení

31/01/2023

NAV (kurz fondu) : 1.07 ( CZK )

NAV a AUM k datu: : 31/01/2023

Hodnota majetku pod správou (AUM) :
2,478.25 ( miliony CZK )

ISIN kód : CZ0008477197

Benchmark : Fond nemá benchmark

Klíčové informace (Zdroj: Amundi) Cíl investičního fondu

Fond usiluje o  zhodnocení kapitálu investováním do
dluhopisů, a to na  domácích i  zahraničních trzích.
Orientuje se především na investice do českých státních
a podnikových dluhopisů. Investice v cizí měně zajišťuje
proti měnovému riziku prostřednictvím instrumentů
devizového trhu. Detailní informace jsou k dispozici ve
Sdělení klíčových informací a Statutu fondu.

Složení fondu : Podílový fond

Datum založení fondu : 24/05/2001

Datum spuštění třídy : 01/06/2022

Oprávněnost : -

Třída : Akumulační

Minimální investice jednorázová / pravidelná : -

Maximální vstupní poplatek : 1.50%

Uplata za obhospodařování : 0.60%

Výstupní poplatek (maximum) : 0.00%

Doporučený investiční horizont : 5 let

Výkonnostní poplatek : Žádný

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100) (Zdroj: Fund Admin)
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Portfolio (105.28)

Profil rizika a výnosu (SRRI) (Zdroj: Fund
Admin)

 Nižší riziko, potenciálně nižší výnosy

 Vyšší riziko, potenciálně vyšší výnosy

Ukazatel SRRI představuje profil rizika a výnosu a je uveden
v dokumentu Klíčové informace pro investory (KID). Nejnižší
kategorie neznamená, že zde neexistuje žádné riziko.

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

  Portfolio

Modifikovaná durace ¹ 3.97

¹ Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní
hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bodCelková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

  Od začátku roku 1 měsíc 3 měsíce 1 rok 3 roky 5 let Od založení
Od data 30/12/2022 30/12/2022 31/10/2022 - - - 22/06/2022
Portfolio 1.80% 1.80% 6.09% - - - 5.28%

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

  2022 2021 2020 2019 2018

Portfolio - - - - -

Určeno pro retailové klienty

■ www.amundi.com
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Propagační

Sdělení
31/01/2023

Komentář portfolio manažera

Klíčové informace
Kurz fondu v daném měsíci posílil o 1,72 %, resp. 1,80 % (třída M).
Dařilo se českým státním dluhopisům, které následovaly vývoj ve světě, především v Německu.
Hrubý výnos do splatnosti se na začátku února pohyboval kolem úrovně 5,7 %.

 
Vývoj na trzích a pohled do budoucna 
 
Meziroční inflace v prosinci 2022 poklesla z 16,2 % na 15,8 %, meziměsíčně ceny stagnovaly. Analytici v průměru očekávali mírně vyšší hodnotu, meziroční růst o 16,4 % a meziměsíční o
0,5 %. Inflace je od října stále do velké míry ovlivněna vládním opatřením, zejména úsporným energetickým tarifem a odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje. Bez tohoto vlivu by se
inflace v prosinci pohybovala ve výši 19,3 % meziročně. Pokud bychom však zohlednili i efekt odpuštění DPH u energií z konce roku 2021, tj. efekt nízké srovnávací základny, byla by
hodnota prosincová inflace zhruba o procentní bod nižší. Inflace bez obou administrativních vlivů by se tak v prosinci pohybovala kolem 18 %. Za celý rok 2022 dosáhla inflace v průměru
15,1 %, což je nejvyšší hodnota od roku 1993. Inflace minulého roku je však do velké míry již nepodstatná, hlavní pozornost se nyní přesouvá na lednovou spotřebitelskou inflaci, která
ovlivní její celoroční trajektorii a zároveň ukáže, jak citelně firmy začátkem roku dále promítly zvýšené náklady do svých koncových cen. Proinflační rizika souvisí zejména s citelnějším
propisem vysokých cen energií do finálních cen, naopak protiinflačním rizikem může být výrazně silnější recese. 
 
Spotřebitelská inflace je samozřejmě klíčový faktor pro rozhodování ČNB, která na svém posledním zasedání na začátku února ponechala sazby na stávající úrovni 7 %. ČNB je sice proti
inflaci připravena bojovat, nicméně očekává, že po jejím zvýšení v prvních měsících tohoto roku, dojde k  jejímu relativně rychlému poklesu. Protiinflačně jí aktuálně pomáhá také silná
koruna. Náš výhled na kroky ČNB se tak prozatím nemění, úrokové sazby ČNB již pravděpodobně dále zvyšovat nebude, ponechá je však na vyšší úrovni po delší dobu. 
 
Český dluhopisový trh v lednu následoval vývoj ve světě, především v Německu. Krátký konec výnosové křivky víceméně stagnoval v souladu se stabilitou očekávání ohledně vývoje sazeb.
Dlouhý konec poměrně ostře klesl. Kromě vývoje ve světě mohl český trh státních dluhopisů ovlivnit i příliv zahraničních investic související se začátkem roku i nižší rizikovou averzí poté, co
se nesplnily obavy z nedostatku zemního plynu. Tento pravděpodobný příliv investic se mohl projevit i tlakem na posílení koruny. Vysoká poptávka byla vidět i v aukcích ministerstva financí.
Po silném růstu cen v lednu lze očekávat vydechnutí trhu, možná je i mírná korekce. Náš trh bude i nadále pod vlivem vývoje v zahraničí. Pokud bude pokračovat zatím relativně optimistický
vývoj ekonomik v Evropě a pokud bude podle očekávání rychle klesat inflace, měly by se dluhopisové výnosy, pravděpodobně po určitě korekci směrem nahoru, opět začít posouvat jižním
směrem. 
  
Strategie fondu a její dopad na výkonnost 
 
Čistá výkonnost fondu v lednu vzrostla o 1,72 %, resp. 1,80 % díky pozitivní výkonnosti českých státních dluhopisů. Domácí dluhopisový trh následoval vývoj ve světě, především v
Německu. 
 
Durace fondu nicméně udržujeme prozatím podváženou vůči srovnatelnému benchmarku na úrovni 3,94. Zdá se nám, že růst cen dluhopisů na začátku roku byl velmi rychlý a přechodný. I
proto stále udržujeme vyšší podíl instrumentů peněžního trhu. 
 
V lednu jsme investovali do dluhopisu s plovoucí sazbou se střední splatností.

Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

Složení dle ratingu (dluhopisová část) (Zdroj: AMundi) *

* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítáná odložená hotovost
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Složení podle sektorů (Zdroj: Amundi) *

* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítáná odložená hotovost
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Amundi, francouzská akciová společnost ("Société Anonyme”) se základním kapitálem 1 143 615 555 EUR, schválená
francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (Autorité des Marchés Financiers-AMF) pod číslem GP 04000036 jako

společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France (Francie) - 437 574 452
RCS Paris. - www.amundi.com



DLUHOPISY ■

Amundi CR - obliga ní fond - M
REPORT  

 
Propagační

Sdělení
31/01/2023

Právní informace

Tento dokument má pouze informativní charakter, jedná se o zjednodušenou informaci, která nemá smluvní povahu. Hlavní charakteristiky fondů jsou uvedeny v právní dokumentaci, která je
k dispozici na webových stránkách AMF nebo na vyžádání v hlavních kancelářích správcovské společnosti. Doba trvání fondu je neomezená. Investoři berou na vědomí následující rizika:
Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Každá osoba, která má zájem investovat do OPCVM, by měla
být o těchto rizicích ujištěna před úpisem a měla by být seznámena s právní dokumentací a daňovými důsledky každého OPCVM. Zdrojem dat obsažených v tomto dokumentu je Amundi,
není-li uvedeno jinak. Údaje v tomto dokumentu jsou platné k datu měsíční zprávy, pokud není uvedeno jinak.

Amundi, francouzská akciová společnost ("Société Anonyme”) se základním kapitálem 1 143 615 555 EUR, schválená
francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (Autorité des Marchés Financiers-AMF) pod číslem GP 04000036 jako

společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France (Francie) - 437 574 452
RCS Paris. - www.amundi.com


