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Amundi CR All-Star Selection - A
REPORT  

 
Propagační

Sdělení

30/04/2023

NAV (kurz fondu) : 1.3047 ( CZK )

NAV a AUM k datu: : 28/04/2023

ISIN kód : CZ0008474517

Hodnota majetku pod správou (AUM) :
4,343.80 ( miliony CZK )

Měna fondu : CZK

Referenční měna třídy : CZK

Benchmark : Fond nemá benchmark

Klíčové informace (Zdroj: Amundi) Cíl investičního fondu

Prostřednictvím jednoho fondu investujete do nejlepších
akciových fondů od předních světových správců
(Amundi, Polen, JPM a další). Portfolio Manažerem fondu
je Petr Zajíc s dlouholetými zkušenostmi, jak z českého,
tak zahraničního trhu. S výběrem fondů pomáhá
zahraniční tým analytiků Amundi, který se zaměřuje na
kvalitu a nadvýkonnost. V portfoliu fondu naleznete
hvězdné fondy a společnosti z vyspělých i rozvíjejících se
trhů. Tato vysoká diverzifikace fondu snižuje celkové
riziko investice a umožňuje zachytit maximální potenciál
akciových trhů. Konkrétním investičním cílem fondu je
dosáhnout kapitálového zhodnocení majetku
investováním převážně do diverzifikovaného portfolia
akciových investičních fondů při dosažení lepší likvidity,
nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních
investicích. Detaily k investičnímu cíli fondu naleznete ve
Sdělení klíčových informací nebo Statutu.

Zařazení fondu : Podílový fond

Datum založení fondu : 06/06/2014

Datum spuštění třídy : 06/06/2014

Oprávněnost : -

Třída : Akumulační

Minimální investice jednorázová / pravidelná :
5000 CZK / 1000 CZK

Maximální vstupní poplatek : 5.00%

Uplata za obhospodařování : 1.60%

Výstupní poplatek (maximum) : 0.00%

Doporučený investiční horizont : 7 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 (130.47)

  Nižší riziko Vyšší riziko 

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)

 

 Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 7
let. 
Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto
produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je
pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku
pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni
zaplatit.

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

Celkový počet pozic v portfoliu 49

10 největších pozic (% aktiv, zdroj: Amundi)

  % aktiv
FCH M&G GLOBAL DIVIDEND 5.51%
JPM GLOBAL FOCUS FUND 5.39%
AXA WF GB FACTORS SUST EQY 5.34%
FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS 4.75%
A-F PIONEER GLOBAL EQ 3.97%
A-F US PIONEER FUND 3.41%
FCH LOOMIS SAYLES US GROWTH 3.30%
A-F PIONEER US EQ RESEARCH 3.00%
A-F PIONEER US EQ RESEARCH VAL 2.94%
INDICE 2.89%

Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

  Od začátku roku 1 měsíc 3 měsíce 1 rok 3 roky 5 let Od založení
Od data 30/12/2022 31/03/2023 31/01/2023 29/04/2022 30/04/2020 30/04/2018 13/06/2014
Portfolio 2.29% 0.48% -1.00% -6.89% 8.06% 14.12% 30.47%

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Portfolio -17.00% 14.11% 6.80% 22.37% -11.11% 4.86% 1.97% 4.96% - - Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

  1 rok 3 roky 5 let

Volatilita portfolia 13.02% 11.20% 12.57%
Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho
průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku
těchto změn během určitého časového úseku). Například
denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční
volatilitě ve výši 25%.

* Zdroj: Fund Admin. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primárně vstupní,
výměnné a výstupní poplatky). Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

Určeno pro retailové klienty

■ www.amundi.com
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Sdělení
30/04/2023

Komentář portfolio manažera

Klíčové informace
Kurz fondu v daném měsíci posílil: +0,48 % (třída A), resp. +0,53 % (třída I).
Rostoucí akciové trhy pozitivně ovlivnily výkonnost fondu.
V dubnu jsme navýšili podíl amerického fondu Threadneedle US Contrarian Core s kontrariánskou investiční strategii. I přes tento nákup ale zůstává podíl akcií pod neutrální váhou.

 
Vývoj na akciových trzích 
 
Na makroekonomické úrovni jsme se v dubnu dočkali smíšených výsledků. HDP v eurozóně a Číně předčilo očekávání, v USA za ním naopak zaostalo. Inflace ve většině ekonomikách
ustupovala, avšak je potřeba připomenout, že tzv. jádrová inflace (očištěná o sezonní faktory) se stále pohybuje poměrně vysoko, zejména v USA, eurozóně a Spojeném království. To
naznačuje, že snižování úrokových sazeb jen tak rychle nepřijde. 
 
Po otřesech z minulého měsíce také vstoupily globální finanční trhy do dubna smíšeně. Výsledková sezona za 1. čtvrtletí nakonec stála za mírně pozitivním vývojem akciových trhů. Světové
akcie měřené indexem MSCI World posílily v dolarovém vyjádření o 1,75 %. Americké akcie (širší americký akciový index SP 500) pak vzrostly téměř o 1,6 %. Své výsledky totiž oznámily
společnosti představující polovinu amerického trhu (přičemž zisky v USA slouží jako barometr globální ekonomiky). Akciových společností, které překročily svá zisková očekávání, bylo
téměř 80 %. Investoři se tak na konci dubna na vývoj akciovém trhu dívají optimisticky s tím, že posunuli své obavy z recese na později. Je však pozoruhodné sledovat takové rozdíly mezi
úrokovými sazbami a akciemi, když trhy očekávají do konce roku snižování úrokových sazeb a centrální banky jsou odhodlány bojovat proti inflaci vyššími sazbami. 
 
Dodejme, že evropské akcie (Eurostoxx 50) v  dubnu posílily o 1,8 %. Nejlépe se pak dařilo těm japonským, které meziměsíčně posílily téměř o 3 %. Na opačném konci stály akcie
rozvíjejících se trhů, které oslabily o více než 1,1 %. Oproti hlavním světovým trhům na tom byl region Emerging Europe mnohem lépe, místní akcie si připsaly nárůst o 4,54 % v korunovém
vyjádření. Tahounem růstu akcií v tomto regionu bylo Polsko (+11,32 %), Maďarsko (+7,73 %) a Česká republika (+6,95 %). Naopak, ztrácely turecké akcie, které se propadly o 5,86 %.
Investoři se obávají vývoje okolo parlamentních voleb, které se uskuteční v polovině května a mohly by zvýšit politické riziko. 
 
Strategie fondu, její dopad do výkonnosti a výhled do budoucna 
 
Rostoucí akciové trhy pozitivně ovlivnily výkonnost fondu, když hodnota jeho podílového listu vzrostla v dubnu o 0,48 %, resp. o 0,53 %, i přestože oslabující dolar eliminoval část zisků
akciových titulů. V průměru si nejlépe vedly investice v rozvinuté Evropě, které zpevnily o více než 2,3 %. Nicméně mezi nejvýkonnějšími fondy nalezneme ty se zaměřením na rozvíjející se
Evropu, např. Generali Emerging Europe (8 %), Amundi CR Akciový - Střední a Východní Evropa (7,2 %) a Amundi Eastern Europe (7 %). Nejmenší průměrné zisky naopak zaznamenal
severoamerický region (0,2 %), kde si suverénně nejhorší výkonnost připsal Morgan Stanley US Advantage (-5,6 %) s vysoce koncentrovaným portfoliem technologických firem. Za ním se
umístil globální růstově zaměřený fond CPR Global Disruptive Opportunities (-3,5 %) a JPMorgan Emerging Markets Opportunities (-2,9 %), který investuje napříč světovými rozvíjejícími se
trhy. Relativní nadvážení výše zmíněných fondů z rozvíjející se Evropy kompenzovalo negativní dopad vyššího podílu hotovosti (cca 11 % fondu) do výkonnosti fondu, který tak v uplynulém
měsíci zaznamenal stejnou výkonnost jako globální akciový index MSCI All Country World (ACWI). 
  
V dubnu jsme navýšili podíl amerického fondu Threadneedle US Contrarian Core s kontrariánskou investiční strategii. I přes tento nákup ale zůstává podíl akcií pod neutrální váhou. 
  
Podle našeho názoru jsou očekávání investorů ohledně vývoje inflace a na ní navázaných úrokových sazeb, ekonomického růstu a ziskovosti firem až příliš optimistická. Současné průměrné
ocenění akcií podle nás plně nezohledňuje rostoucí rizika hrozby recese především americké ekonomiky, ani pokles zisků společností. Navíc struktura inflačních tlaků spolu se stále
poměrně silným trhem práce dle našeho názoru nevytváří v blízké budoucnosti příliš prostoru pro výrazné snižování úrokových sazeb v příštích měsících ze strany klíčových centrálních
bank.

Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

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
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Složení portfolia podle sektorů (Zdroj: Amundi) *

* Bez derivátů
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Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)

Bez derivátů

53.18 %
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10.37 %

8.65 %
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Asie - vyspělé trhy

Rozvíjející se trhy
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Portfolio

Složení portfolia – alokace aktiv

  % aktiv

Akciové fondy 87.97%
Hotovost 12.03%

 
 
Bez derivátů

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
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ESG kritérium

Kritérium ESG: Jedná se mimofinanční kritéria používaná k
hodnocení environmentálních, sociálních a správních
postupů společností, států nebo místních orgánů: 
„E“ pro životní prostředí (úrovně spotřeby energie a plynu,
nakládání s vodou a odpadem atd.). 
„S“ pro sociální / společnost (dodržování lidských práv,
zdraví a bezpečnost na pracovišti atd.). 
„G“ pro správu (nezávislost představenstva, respektování
práv akcionářů atd.)

Amundi ESG Mainstreaming

Kromě dodržování zásad odpovědného investování
společnosti Amundi4 portfolia Amundi ESG Mainstreaming
také mají výkonnostní cíl v oblasti ESG dosáhnout skóre ESG
z hlediska portfolia, které je vyšší než skóre ESG s ohledem
na „investiční svět“.

ESG Rating

Hodnocení ESG emitenta: Khodnocení každého emitenta
probíhá na základě kritérií ESG a je mu přiděleno kvantitativní
skóre dle průměru v daném odvětví. Výsledek se převede na
hodnocení na stupnici od A (nejlepší) po G (nejhorší).
Metodika Amundi umožňuje vyčerpávající, standardizovanou
a systematickou analýzu emitentů ve všech investičních
regionech a třídách aktiv (akcie, dluhopisy atd.). 
Hodnocení ESG investičního souboru a portfolia: portfoliu
a investičnímu souboru je přiřazeno skóre ESG a hodnocení
ESG (od A do G). Skóre ESG je váženým průměrem skóre
emitentů, který se vypočítá podle jejich relativní váhy v
investičním souboru nebo v portfoliu, s výjimkou likvidních
aktiv a emitentů bez ratingu.

Terminologie ESG

Udržitelnost

 
 
Úroveň udržitelnosti představuje rating sestavený společností
Morningstar, jehož cílem je nezávisle měřit úroveň
odpovědnosti fondu na základě hodnot v portfoliu. Rating se
pohybuje od velmi nízkého (1 glóbus) po velmi vysoký (5
glóbů).

¹ Odkaz na „investiční svět“ je definován buď referenčním ukazatelem fondu nebo indexem představujícím svět, kde lze investovat, v souvislosti s ESG.  
² Procento cenných papírů s Amundi ESG ratingem z celkového portfolia (měřeno podle váhy)  
³ Procento cenných papírů, na které se vztahuje metodika ESG ratingu, z celkového portfolia (měřeno podle váhy).  
⁴ Aktualizovaný dokument je k dispozici na https://www.amundi.com/int/ESG.  

Zdroj: Morningstar © Skóre udržitelnosti ‒ na základě
podnikových analýz rizik ESG vyhotovených společností
Sustainalytics a použitých při výpočtu skóre udržitelnosti
společnosti Morningstar. © 2023 Morningstar. Všechna
práva vyhrazena. Zde uvedené informace: (1) jsou ve
vlastnictví společnosti Morningstar a/nebo jejích
poskytovatelů obsahu, (2) nesmí se kopírovat ani
distribuovat a (3) neposkytuje se záruka ohledně jejich
přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti. Společnost
Morningstar ani její poskytovatelé obsahu neodpovídají
za žádné škody nebo ztráty vznikající z využití těchto
informací. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích
výsledků. Další informace o ratingu společnosti
Morningstar viz její webové stránky
www.morningstar.com.

Určeno pro retailové klienty

■ amundi.com

ESG investičního prostředí: 100% MSCI ACWI

 ESG skóre portfolia: 0.13

 Skóre ESG Investment Universe¹ :: -0.11

ESG pokrytí

  Portfolio Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG² 94.62% 99.93%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG³ 94.62% 100.00%


