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19. května 2016 
 
 

Kvůli narůstající politické a ekonomické 
nejistotě snižujeme ve všech třech strategiích 
podíl evropských akciových investic  
 

Současné makroekonomické prostředí a narůstající politická nejistota v eurozóně nutí investory k vyšší 

opatrnosti. Zvláště politická rizika (britské referendum o setrvání v EU, nové španělské volby) a situace 

kolem splátky řeckého dluhu rozdmýchávají na trhu další vlnu nejistoty a ještě více zvyšují volatilitu 

(kolísání) cen investic. Vzhledem k  silnému růstu akciových trhů v posledních třech měsících a našemu 

úspěšnému rozhodnutí akcie „držet“ (ceny světových akcií (index MSCI World) od poloviny února do 

poloviny května vzrostly o 9 %) jsme se nyní rozhodli, že ve všech třech investičních strategiích dočasně 

snížíme podíl evropských akcií a omezíme tak případné negativní dopady výše uvedených událostí. 

V dlouhodobém měřítku na evropské tituly však i nadále zůstáváme pozitivní. 

Získané prostředky z akciových fondů využijeme k navýšení konzervativních investic. Kvůli snížení rizika, 

které by mohlo vzniknout přílišnou koncentrací v rámci jedné strategie, bude nově vedle našeho pilíře 

konzervativní části portfolia – fond KB Privátní správa aktiv 1 zařazen i fond KB Konzervativní profil. KB 

Konzervativní profil ve svém portfoliu kombinuje široký mix přímých a zprostředkovaných dluhopisových 

investic. Jeho široká diverzifikace může přinést v rámci jednoho portfolia různé investiční strategie, které 

jsou vhodné i pro současné období nízkých sazeb a mohou vést v souhrnu i k potenciálně vyšší 

výkonnosti a nižší volatilitě ceny investice než pouze s fondem KB Privátní správa aktiv 1. 

Věříme, že uskutečněné změny v portfoliích povedou k vyšší stabilitě jednotlivých strategií. Popis změn u 

jednotlivých strategií je více rozveden na dalších stránkách. Změny v portfoliích budou probíhat od 19. 

května 2016. 

Děkujeme Vám za Vaši důvěru, 
 
Tony Du-Prez, David Netušil, Zuzana Mullerová 

Investiční tým zodpovědný za portfolio management produktu Investiční manažer 
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Konzervativní strategie – změny ve složení portfolia 

V rámci konzervativní strategie snižujeme zastoupení akciových fondů z 15 % na 10 %. Podíl 

dluhopisových fondů se naopak zvyšuje z 85 % na 90 %. U dluhopisových fondů klademe důraz na vyšší 

diverzifikaci, a proto do portfolia zařazujeme nově fond KB Konzervativní profil.  

Rizikovost strategie: 2,7 (zlepšení o 0,15 bodů oproti poslednímu složení portfolia) 

Nové složení konzervativní strategie:   

Název fondu Váha v novém 
složení strategie 

Změna oproti 
původnímu složení  

Rizikový 
profil 

KB Privátní správa aktiv 1  25% -10% 2 

KB Absolutních výnosů 20% -5% 2 

KB Konzervativní profil 20% +20% 2 

Amundi Funds Bond Global Aggregate  20% 0% 4 

IKS Dluhopisový Plus 5% 0% 3 

Dluhopisové fondy 90% +5%   

First Eagle Amundi International Fund 5% 0% 4 

KB Privátní správa aktiv 5  5% -5% 5 

Akciové fondy 10% -5%   

Celkem 100% - 2,7 

* Všechny uvedené fondy jsou denominovány v CZK  
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Balancovaná strategie – změny ve složení portfolia 

V rámci balancované strategie snižujeme zastoupení akciových fondů ze 40 % na 30 %. Podíl 

dluhopisových fondů se naopak zvyšuje z 60 % na 70 %. U dluhopisových fondů klademe důraz na vyšší 

diverzifikaci, a proto do portfolia zařazujeme nově fond KB Konzervativní profil.  

Rizikovost strategie: 3,3 (zlepšení o 0,3 bodů oproti poslednímu složení portfolia) 

Nové složení balancované strategie: 

Název fondu Váha v novém 
složení strategie 

Změna oproti 
původnímu složení  

Rizikový 
profil 

KB Privátní správa aktiv 1  20% -5% 2 

KB Absolutních výnosů 10% 0% 2 

KB Konzervativní profil 15% +15% 2 

Amundi Funds Bond Euro High Yield  5% 0% 4 

Amundi Funds Bond Global Aggregate 20% 0% 4 

Dluhopisové fondy 70% +10%   

KB Privátní správa aktiv 5  20% -10% 5 

First Eagle Amundi International Fund 10% 0% 4 

Akciové fondy 30% -10%   

Celkem  100% - 3,3 

* Všechny uvedené fondy jsou denominovány v CZK  
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Dynamická strategie – změny ve složení portfolia 

V rámci dynamické strategie snižujeme zastoupení akciových fondů ze 75 % na 60 %. Podíl 

dluhopisových fondů se naopak zvyšuje z 25 % na 40 %. U dluhopisových fondů klademe důraz na vyšší 

diverzifikaci, a proto do portfolia zařazujeme nově fond KB Konzervativní profil.  

Rizikovost strategie: 4,15 (zlepšení o 0,35 bodů oproti poslednímu složení portfolia) 

Nové složení dynamické strategie: 

Název fondu Váha v novém 
složení strategie 

Změna oproti 
původnímu složení  

Rizikový 
profil 

KB Privátní správa aktiv 1 15% -5% 2 

KB Konzervativní profil 5% +5% 2 

Amundi Funds Bond Global Aggregate 10% +10% 4 

Amundi Funds Bond Euro High Yield 10% +5% 4 

Dluhopisové fondy 40% +15%   

KB Privátní správa aktiv 5  35% -5% 5 

First Eagle Amundi International Fund 15% +5% 4 

Amundi Equity Funds Europe (CZK) 5% -15% 6 

Amundi Funds Equity Japan Value (CZK) 5% 0% 6 

Akciové fondy  60% -15%   

Celkem  100% -  4,15 

* Všechny uvedené fondy jsou denominovány v CZK  
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Upozornění na rizika:  
 
 
Všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze informativní a nezávazné a mohou být 
jednostranně kdykoli bez oznámení změněny. Tento dokument není investičním doporučením, ani 
nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před 
investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, 
aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto dokumentu. 
 
IKS obhospodařuje portfolio klienta na základě své volné úvahy v rozsahu a za podmínek stanovených ve 
smlouvě, zejména v souladu se zvolenou investiční strategií. Klient si musí být vědom všech rizik 
spojených se službou Investiční manažer a s konkrétní investiční strategií. IKS nemůže klientovi 
poskytnout jakoukoliv garanci výnosu nebo zisku obhospodařovaného portfolia. Aktuální hodnota portfolia 
může stoupat i klesat a IKS neposkytuje záruku, že hodnota portfolia nepoklesne pod výšku vstupní 
investice. 
 
IKS je investiční společností a podléhá dohledu České národní banky. Další informace o podstatných 
skutečnostech souvisejících s poskytnutím služby Investiční manažer lze poskytnout na vyžádání nebo 
mohou být obsaženy v příslušných smluvních ujednáních. Statuty jednotlivých fondů (v českém nebo 
anglickém jazyce) a Sdělení klíčových informací (v českém jazyce) jsou pro Vaši detailní informovanost o 
investici dostupné na internetových stránkách www.iks-kb.cz nebo jsou k dispozici u Vašeho bankovního 
poradce, který Vám rovněž ochotně poskytne veškeré další informace. 


