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Amundi CR Balancovaný
REPORT  

 
Propagační

Sdělení

30/04/2023

NAV (kurz fondu) : 0.9886 ( CZK )

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

ISIN kód : CZ0008476033

Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,933.52 ( miliony CZK )

Měna fondu : CZK

Referenční měna třídy : CZK

Benchmark : Fond nemá benchmark

Klíčové informace (Zdroj: Amundi) Cíl investičního fondu

Široce diverzifikované portfolio dluhopisových a
akciových fondů. Investičním cílem fondu je dosáhnout
kapitálového zhodnocení majetku investováním převážně
do diverzifikovaného portfolia investičních fondů při
dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace
než při individuálních investicích. Podstatná část nebo
celý majetek fondu může být alokován do fondů ze
skupiny Amundi. Výše zmíněný investiční cíl a technika
jeho dosažení není zárukou výkonnosti Fondu.
Podrobnější informace o rizicích Fondu jsou uvedeny ve
Statutu. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel
(benchmark). Nejsou poskytovány žádné záruky  třetími
osobami za účelem ochrany investorů.  Detaily k
investičnímu cíli fondu naleznete ve Sdělení klíčových
informací nebo Statutu.

Zařazení fondu : Podílový fond

Datum založení fondu : 01/01/2020

Datum spuštění třídy : 01/01/2020

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 : 4 roky

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 (97.59)

  Nižší riziko Vyšší riziko 

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)

 

 Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 4
roky. 
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.

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

  1 rok 3 roky 5 let

Volatilita portfolia 8.45% 6.40% -
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%.

Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

  Od začátku roku 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let Od
Od data 30/12/2022 31/03/2023 31/01/2023 31/10/2022 29/04/2022 30/04/2020 - 17/01/2020
Portfolio 2.73% 0.67% 0.19% 3.42% -1.86% 0.25% - -0.74%

Hlavní pozice v portfoliu (Zdroj: Amundi)

  Portfolio *
A-F EURO CORPORATE BOND-I2 EUR 8.21%
CZGB 1.25% 02/25 120 4.70%
CZGB 2.5% 8/28 3.64%
CZGB 0.95% 5/30 3.48%
CETFIN 1.25% 06/12/23 3.22%
CZGB 1.2% 03/31 121 3.16%
CESSPO VAR 07/27 EMTN 2.92%
CZGB 1.75% 06/32 138 2.86%
LPTY FRN 10/24 2.77%
CZGB 2% 10/33 2.63%
* Do hlavních pozic portfolia není zahrnut peněžní trh

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

  2022 2021 2020 2019 2018

Portfolio -10.07% 4.87% - - -

* 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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Komentář portfolio manažera

Klíčové informace
Kurz fondu v daném měsíci posílil o 0,67 %. Od začátku roku je výše o 2,73 %.
V dubnu rostly jak ceny akcií, tak také českých státních dluhopisů.
V dubnu jsme neprovedli žádnou zásadní změnu ve složení portfolia. Na fondu tak nadále udržujeme celkově defenzivní nastavení.

 
Vývoj na trzích 
 
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. 
 
Březnový meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil z únorových 16,7 % na 15 %, což byla hodnota nepatrně nad odhadem analytiků (14,9 %) i odhadem ČNB (14,8 %). Meziměsíčně
ceny vzrostly o 0,1 %, po únorovém růstu o 0,6 %.  Hlavní příčina březnového poklesu inflace byla spojená s vývojem cen pohonných hmot, které v březnu poklesly meziměsíčně o 1,8 %.
Další protiinflační vliv byl spojen s cenami energií, zejména z titulu poklesu cen zemního plynu. Trh očekával snížení sazeb do konce letošního roku. Podle něj ČNB sníží základní sazby
zhruba o necelý procentní bod. To se však v kontextu nedávných vyjádření členů bankovní rady ČNB jeví jako spíše přehnané. Náš výhled na kroky ČNB se prozatím nemění. Hlavními
argumenty pro setrvání sazeb na současné úrovni po delší dobu jsou podle nás poměrně persistentní inflace spojená s dobrou kondicí trhu práce a postupně rostoucí dynamikou mezd.
Vývoj na českém dluhopisovém trhu kopíroval vývoj ve světě, ale s nižšími výkyvy. Růst výnosů se zastavil už krátce po polovině měsíce (maximum desetiletého výnosu 17. dubna 4,9 %, o
týden později 4,8 %). Podobně jako ve světě byly pohyby výnosové křivky do značné míry paralelní, i když u nás se v uplynulém měsíci očekávání vývoje sazeb ČNB neměnilo. Kromě
vývoje na světových dluhopisových trzích bude vývoj u nás ovlivňovat rizikové averze, přičemž podle našeho názoru hrozí její zvýšení, tedy růst výnosů u nás. Klíčové bude i očekávání trhu
ohledně dalšího vývoje základní úrokové sazby ovlivněné rétorikou ČNB na základě makroekonomických ukazatelů. 
 
Strategie fondu, její dopad do výkonnosti a budoucí výhled 
 
V dubnu rostly jak ceny akcií, tak také českých státních dluhopisů, díky čemuž hodnota podílového listu v uplynulém měsíci posílila o 0,67 %. Akciová část, jejíž podíl se nachází pod
neutrální hodnotou, přitom zpevnila o 0,6 %. Nejlépe si vedly jak v absolutním (v průměru posílily o 3,5 %), tak i relativním vyjádření investice na rozvíjejících se trzích, když se dařilo
především akciím z východní Evropy. Nejmenší průměrné zisky naopak zaznamenal severoamerický region (0,2 %), kde si suverénně nejhorší výkonnost připsal Morgan Stanley US
Advantage (- 5,6 %). Největším tahounem absolutní výkonnosti byla korunová část dluhopisového portfolia, jejíž hodnota v uplynulém měsíci vzrostla o 0,9 %. I přestože nadále udržujeme
celkové durační podvážení portfolia, jeho negativní efekt byl kompenzován relativním nadvážením státních dluhopisů se splatností 7-10 let, kde byl dubnový nárůst cen dluhopisů největší.
Kladnou výkonnost si připsala také nekorunová část dluhopisové části, která posílila o 0,7 % a jejíž podíl je stále výrazně nižší oproti neutrální váze. Relativně lepší výkonnost vybraných
instrumentů, ať už v akciové, tak i česko-korunové části portfolia eliminovala negativní dopad výše popsaného defenzivního nastavení fondu, který tak zaznamenal stejnou výkonnost jako
koš relevantních indexů. 
  
V dubnu jsme neprovedli žádnou zásadní změnu ve složení portfolia. Na fondu tak nadále udržujeme celkově defenzivní nastavení. 
  
U dluhopisů s delší splatností vidíme i vzhledem k nedávnému růstu cen prostor pro jejich pokles. Jako klíčové proto považujeme načasování prodloužení průměrné splatnosti portfolia.
Opatrný střednědobý výhled si zachováváme také na akciové trhy. Podle našeho názoru jsou současná očekávání investorů ohledně vývoje inflace a na ní navázaných úrokových sazeb,
ekonomického růstu a ziskovosti firem až příliš optimistická.

Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

Rozdělení aktiv (Zdroj: Amundi)
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Složení podle měn (Zdroj: Amundi)
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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
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Složení dle ratingu (dluhopisová část) (Zdroj: AMundi)
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Složení portfolia - akciové pozice (Zdroj: Amundi)

Složení podle zemí (Zdroj: Amundi)
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Složení podle sektorů (Zdroj: Amundi)
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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

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.  

Určeno pro retailové klienty

■ amundi.com

ESG investičního prostředí: INDEX AMUNDI ESG RATING D

 ESG skóre portfolia: 0.51

 Skóre ESG Investment Universe¹ :: 0.00

ESG pokrytí

  Portfolio Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG² 93.94% 100.00%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG³ 95.04% 100.00%


