
Vyvážený účastnický fond 
Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

Popis fondu

Vyvážený účastnický fond pokrývá potřeby investorů, 
kteří jsou při získávání investičních výnosů ochotni 
podstoupit přiměřené riziko a nespokojí se pouze s 
relativně jistým výnosem na úrovni výnosů státních 
dluhopisů. Portfolio je kromě vysoce stabilních výnosů 
státních dluhopisů a výnosů z peněžního trhu tvořeno 
také akciovým portfoliem a portfoliem firemních dluho- 
pisů, která představují potenciál vyššího zhodnocení 
pro investory. Strategie Vyváženého fondu je díky 
aktuálnímu tržnímu vývoji vychýlena ve prospěch akcií 
a dluhopisů na úkor peněžního trhu. Cílem vyvážené 
strategie je kombinovat výnosy a rizika všech třech 
portfolií tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího zhodno- 
cení při zachování středně vysokého rizikového profilu 
fondu. Fond začleňuje do investičních rozhodnutí rizika 
týkající se udržitelnosti.

Komentář k výkonnosti trhů a portfolia

Trh českých státních dluhopisů pokračoval v oživení 
z konce minulého roku a za první čtvrtletí letošního roku 
české státní dluhopisy posílily o 3 %. Růst hodnoty 
dluhopisů byl tažen především optimistickým výhledem 
na růst domácího HDP. Zdá se, že recese v české 
ekonomice je jen velmi mělká a po mírném poklesu 
hospodářství v prvním kvartále letošního roku by mělo 
přijít oživení a mírný růst. Trh očekávané oživení vnímá 
pozitivně a úrokové sazby mírně klesají. 

V opačném směru tedy ve prospěch růstu úrokových 
sazeb působí inflace. Ta sice během března sestoupila 
zejména vlivem poklesu cen energií na hodnotu 15 %, 
stále je ale výrazně nad inflačním cílem ČNB. Vysoká 
inflace brání rychlejšímu poklesu úrokových sazeb a tím 
i růstu cen dluhopisů. Růstu cen státních dluhopisů také 
brání vysoká emisní aktivita státu, který musí financovat 
dosud nejvyšší kvartální deficit státního rozpočtu. 

Akciové trhy zažily také svižný start nového roku 
a výrazně posílily. Americký akciový index S&P 500 
od začátku roku zhodnotil o 7 %, index NASDAQ pak 
dokonce o 17 %. Evropské akcie také posílily, a to 
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o necelých 8 %. Rozvíjející se trhy se po loňských 
akciových propadech zotavují pomaleji a připsaly si 
zhruba 3,5 %. Optimismus na akciových trzích byl tažen 
především očekáváním výraznějšího zpomalení růstu 
úrokových sazeb, což podpořilo především růstové 
akcie a IT sektor. Ten je na růst sazeb velmi citlivý.  

Většímu posílení akcií nicméně nadále brání stále 
vysoká inflace, která se pohybuje výrazně nad cílem 
centrálních bank, a klesá relativně pomalu. Průměrná 
globální inflace se pohybuje kolem 8 %, což bude 
i nadále bránit centrálním bankám ke snižování 
úrokových sazeb. Navíc za současným poklesem inflace 
stojí především pokles cen energií, nicméně jádrová 
inflace zůstává téměř beze změny. Z toho vyplývá, že 
centrální banky budou muset úrokové sazby ponechat 
zvýšené po delší dobu, než se původně očekávalo. 

Pozitivní výsledky akciových a dluhopisových trhů 
zajistili Vyváženému fondu výrazné zhodnocení 
a za první kvartál roku si Vyvážený fond připsal 5,7 %. 
Díky tomu se fondu podařilo odmazat veškeré ztráty 
z roku 2022 a být nadále v zisku. Zhodnocení 
klientských prostředků od založení fondu je aktuálně 
necelých 35 %.

Výhled

I nadále se očekává mírný růst akciových trhů 
doprovázený poměrně vysokou volatilitou. Ta je 
způsobena mnoha riziky ve světovém hospodářství, 
ať už je to vysoká inflace, válka na Ukrajině nebo 
geopolitické napětí mezi Amerikou a Evropou na jedné 
straně a Čínou s Ruskem na druhé. Právě inflace je 
brzdou rychlejšího hospodářského růstu a oživení 
na akciových trzích. Prostředí vysokých úroků více 
vyhovují hodnotovým akciím, a to především těm 
z finančního sektoru. Lze proto očekávat, že defenzivní 
a tradiční akciové tituly porostou více než akcie růstové. 
Inflace se ve většině zemí světa drží stále na vysokých 
úrovních a brání tak uvolnění měnové politiky tamních 
centrálních bank. Pokud by došlo k podstatnému 
zhoršení válečného konfliktu na Ukrajině, riziková 
přirážka na českých státních dluhopisech by opět 
narostla a způsobila pokles cen dluhopisů. Inflace 
v české ekonomice by se v druhé polovině roku měla 
dostat pod hranici 10 %, což by ČNB mohla vnímat 
jako signál k zahájení snižování úrokových sazeb. 
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Hodnota vlastního kapitálu fondu 14 571 005 863 Kč
Celkový počet jednotek fondu 10 808 724 053
Hodnota jednotky fondu 1,348 1 Kč

3 měsíce 5,73 %
6 měsíců 10,38 %
12 měsíců 5,12 %
Od založení (1. 1. 2013) 34,81 %

Výkonnost fondu k 31. 3. 2023

Aktiva

Sruktura portfolia

Vývoj hodnoty penzijní jednotky

Akcie 43,4 %
Dluhopisy 54,8 %
Peněžní trh 1,8 %

Měny

CZK 64,9 %
EUR 16,6 %
USD 14,2 %
Ostatní 4,3 %

Cenné papíry

Udržitelné 69,9 %
Tradiční 30,1 %

Rozložení sektorové
expozice – akcie

Rozložení regionální
expozice – akcie

Název Druh ISIN Měna Zastoupení

S&P 500 E-MINI Akciové futures ESJUN23 USD 8,5 %

ČESKÁ REPUBLIKA VAR 2027 Státní dluhopisy CZ0001004105 CZK 5,3 %

DJ EURO STOXX 50  Akciové futures VGJUN23 EUR 4,5 %

ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND Firemní dluhopisy IE00B66F4759 EUR 3,9 %

ČESKÁ REPUBLIKA  Z 2024 Státní dluhopisy CZ0001006167 CZK 3,8 %

TOP STOCKS  Akcie CZ0008475191 CZK 3,8 %

ČESKÁ REPUBLIKA 2029 Státní dluhopisy CZ0001005375 CZK 3,7 %

ČESKÁ REPUBLIKA  2026 Státní dluhopisy CZ0001004469 CZK 3,4 %

ČESKÁ REPUBLIKA  2025 Státní dluhopisy CZ0001005870 CZK 3,4 %

Významné pozice v portfoliu fondu
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Historická výkonnost
Vyváženého účastnického fondu
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Upozornění

Údaje o historické výkonnosti účastnického fondu v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. 
Investice do účastnického fondu v sobě zahrnuje riziko výkyvů aktuální hodnoty penzijní jednotky a návratnost 
původní investované částky není zaručena. Další informace naleznete ve statutu fondu, který vám poskytneme ve 
všech pobočkách České spořitelny či na internetových stránkách www.csps.cz. Veškeré zde uvedené údaje mají 
pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit statut fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. 

Česká národní banka umožnila ČS – penzijní společnosti ve smyslu § 104 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním 
spoření investovat až 100 % hodnoty majetku v účastnickém fondu do investičních cenných papírů a nástrojů 
peněžního trhu, které vydala nebo za které převzala záruku Česká republika, Německo, Francie, Velká Británie nebo 
Spojené státy americké nebo centrální banky těchto států nebo Evropský fond finanční stability, Evropská centrální 
banka, Evropská investiční banka, Světová banka nebo Mezinárodní měnový fond.

ČS penzijní společnost se řídí vnitřním předpisem Politika odpovědného investování, který v oblasti udržitelnosti 
definuje cíle, rizika, kritéria a procesy odpovědného investování a kategorizaci fondů dle Nařízení (EU) 2019/2088 
o zveřejňování informací týkající se udržitelnosti v odvětví finančních služeb. Vyvážený fond začleňuje do investič- 
ních rozhodnutí rizika týkající se udržitelnosti. 
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Název Druh ISIN Měna Zastoupení

DAX INDEX Akciové futures DAXJUN23 EUR 2,8 %

FTSE 100 INDEX Akciové futures NQJUN23 USD 2,6 %

ČESKÁ REPUBLIKA  2028 Státní dluhopisy CZ0001003859 CZK 2,6 %

POLSKO 2026 Státní dluhopisy PL0000113460 PLN 2,2 %

STOCK SMALL CAPS Akcie CZ0008475209 CZK 2,2 %

ČESKÁ REPUBLIKA 2033 Státní dluhopisy CZ0001005243 CZK 2,2 %

ČESKÁ REPUBLIKA 2029 Státní dluhopisy CZ0001006076 CZK 1,5 %

KOMERČNÍ BANKA Akcie CZ0008019106 CZK 1,5 %

DPAM L- BONDS EM SUSTAINABLE Zelené duhopisy LU1200235437 USD 1,5 %

Typ rizika Míra rizika Řízení rizika

Kreditní Nízké Pouze dluhopisy v investičním stupni

Měnové  Velmi nízké Plné měnové zajištění

Akciové Vysoké Diversifikace akciového portfolia

Úrokové Střední Střední durační profil portfolia

Nejvýznamnější rizika


