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AMUNDI FUNDS CASH EUR RYCHLE REAGUJE 
NA RŮST KRÁTKODOBÝCH SAZEB
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EVROPŠTÍ CENTRÁLNÍ BANKÉŘI 
ZVYŠUJÍ ÚROKOVÉ SAZBY STABILNÍM 
TEMPEM
Úrokové sazby se na začátku roku 2023 
dostávají na úroveň 3 % s očekáváním jejich 
dalšího růstu v tomto roce.

Důvod: Vysoká inflace a obava z růstu 
inflačních očekávání. Spotřebitelská inflace se 
v eurozóně překlopila přes 10 % 
(listopad 2022). 

V tomto prostředí se velmi daří fondům 
peněžního trhu, které pružně reagují 
na změnu úrokového prostředí. 

Duben 2023Amundi CR Marketing

PROČ INVESTOVAT DO FONDU AMUNDI CASH EUR

Očekávaný vyvoj pro rok 2022 a následující roky. Zdroj: Prognoza, Fed a naše odhady.

Vývoj základní úrokové sazby ECB

ECB zvýšila v listopadu a prosinci sazby o více než 1  %
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Zdroj: Refinitiv Datastream | Reuters, Nov. 2, 2022 | Vincent Flasseur 
a vlastní úpravy, aktualizováno 18.12.2022

+3,1 %*
Očekávané zhodnocení 

na 12 měsících 

3 % - 3,5 % ? 4 % ?

Analytici očekávají, že by se 
základní eurová úroková 
sazba měla v průběhu roku 
2023 blížit k úrovni 4 %.

Komentář portfolio manažera

Aktuální výnos do splatnosti fundu Amundi Funds 
Cash EUR se blíží úrovni 3 %.

Vysoká inflace a stále relativně dobře fungující 
evropská ekonomika naznačuje, že ECB bude 
pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. 
Očekáváme, že základní sazba bude 
v roce 2023 kulminovat kolem úrovně 3 %. 

Výkonnost fondu na horizontu 12 měsíců by 
se měla pohybovat nad 3 %*. 
*Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období.*Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období.
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Kdo může využít tento fond?

Upozornění
Marketingové sdělení. Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investič- 
ních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje 
skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, 
daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Cílový trh jednotlivých 
produktů nemusí odpovídat cílovému trhu zákazníka a klient se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém 
trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých zákazníkem distributorovi 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 dividendy za příslušné období představenstvo, a to 
s přihlédnu tím 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 či sděleních klíčových informací. 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 (včetně CPR, First Eagle, Polen, KBI, Amundi Fund Solutions, Amundi 
Index Solutions) 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 informací 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 schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám 
a nejsou zamýšleny pro seznámení 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 ke dni 14.04.2023. 

SLOŽENÍ PORTFOLIA 
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HLAVNÍ POZICE
(SPLATNOST MAXIMÁLNĚ 365 DNŮ)

REGIONY

Cenný papír

Vklad u ECB prostřednictvím Itálie a Francie

Norinchukin Bank

La Banque Postale

BPCE SA

Toronto-Dominion Bank

AZKO Nobel

DNB Bank

Schneider Electric

Váha

8,41 %

3,53 %

2,84 %

2,36 %

1,90 % 

1,88 % 

1,87 %

1,82 %

Švédsko
29 %

Itálie 7 %
Velká Británie 7 %

Belgie 4 %
Nizozemsko 4 %

USA 4 %

Ostatní 29 % Francie 35 %

Velmi konzervativní
klient, který chce

zhodnotit eurovou
hotovost.

Klient mající 
krátkodobý cíl 

doporučený investiční
 horizont je 1 rok.  

Rychlý přístup
k vloženým prostředkům 

(dostupnost zpravidla
7 až 14 dnů).




