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VÝKONNOST FONDU 
V ROCE 2022

OČEKÁVANÁ VÝKONNOST V ROCE 2023

** Čistá výkonnost fondu je již výkonnost očištěná o průběžné poplatky (úplatu za obhospodařování především) a náklady do rezolučního fondu na konci roku 2023.
    Tato výkonnost nezohledňuje případné vstupní poplatky účtované distributorem.

PRODUKTOVÁ INFORMACE

Leden 2023

Výkonnost fondu Amundi CR Krátkodobý 
v roce 2022 naplnila naše očekávání.

Fond dokázal zhodnotit prostředky 
klientů o více než 4,3 %. 

Hlavním tahounem výkonnosti byl rychlý růst 
úrokových sazeb. Během roku 2022 se základní 
sazba ČNB zvýšila o 3,25 procentních bodů.

Očekávaná čistá výkonnost fondu za rok 2023 by se měla pohybovat 
mezi 5,5 % až 6 % díky velmi konzervativnímu složení portfolia.**

Kurz fondu poroste stabilně celý rok bez výraznějšího zaváhání. 

Podle našeho základního scénáře bude ČNB držet základní 
sazbu na stávající úrovni v prvním pololetí a dále mírně snižovat 
ve druhé polovině roku 2023. 

Velmi konzervativní investice, investiční fond s velmi nízkým rizikem.
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Zdroj: www.amundi-kb.cz, výkonnost v roce 2022 k datu 30.12.2022; 
výkonnost fondu ke stejnému datu za posledních 5 let dosáhla: 6,31 %. 

Vklady u ČNB 
prostřednictvím 
velké banky 29 %

Krátkodobé státní 
dluhopisy 20 %

Depozita velkých 
bank 51 %

FOND NADÁLE INVESTUJE 
VELMI BEZPEČNĚ

NÍZKÉ RIZIKO
Potenciálně nižší výnos  

VYŠŠÍ RIZIKO
Potenciálně vyšší výnos

4321 6 75

* Očekávaná výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. 
Uvedený odhad výkonnosti je neutrálním scénářem, který počítá se stabilitou úrokových sazeb v prvním pololetí a mírným poklesem ve druhé polovině roku. 
V případě pozitivního scénáře by se výkonnost fondu pohybovala mírně nad úrovní 6 % za předpokladu dalšího mírného zvýšení úrokových sazeb a stability sazeb do 
konce roku. V případě negativního scénáře by se výkonnost pohybovala kolem 5 % za předpokladu rychlejšího snižování úrokových sazeb během roku k úrovni 5 %. 

Chcete investovat déle a dosáhnout potenciálně vyššího výnosu? 

V případě, že hledáte vyšší zhodnocení finančních prostředků, neváhejte kontaktovat 
svého bankovního poradce či investičního specialistu z Komerční banky, kteří Vám rádi 
poradí ohledně dalších možností.



Upozornění
Marketingové sdělení. Tento dokument obsahuje informace o fondu Amundi CR Krátkodobý, ISIN: 
CZ0008472529. Manažerská společnost fondu je Amundi. Před jakýmkoliv investičním rozhodnu-
tím se prosím seznamte se Statutem fondu a Sdělení klíčových informací. Uvedené informace 
nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních 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 jak mimo cílový trh, tak i 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. Budoucí výkonnost bude podléhat zdanění, které závisí na 
situaci investora a může se v budoucnu změnit. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne 
o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospo-
daření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnové-
ho kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podí-
lových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměře-
ní na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglic-
kém 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, Index Solutions, 
Solution Funds, KBI a Polen) 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 regulá-
torem 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 jaké-
koli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazova-
ly. Informace jsou platné ke dni 3. 1. 2023.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na svého bankovního poradce, 
na informační linku 955 559 551 v pracovní dny od 8:00 do 17:00 
nebo nám napište na náš chat na webu www.amundi-kb.cz.


