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Vyvážený účastnický fond Česká
spořitelna – penzijní společnost, a. s.
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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 peněžního trhu tvořeno také akciovým portfoliem a portfoliem firemních dluhopisů, která pro investory
představují potenciál vyššího zhodnocení. Strategie
Vyváženého fondu dělí investiční portfolio do tří zhruba
stejně velkých částí. Jedná se o portfolio akciové, dluhopisové a peněžní. Cílem vyvážené strategie je kombinovat
výnosy a rizika všech třech portfolií tak, aby bylo dosaženo
co nejvyššího zhodnocení při zachování středně vysokého
rizikového profilu fondu.

Komentář k výkonnosti trhů
a portfolia
Pozitivní vývoj na akciových a dluhopisových trzích přinesl
investorům Vyváženého fondu výrazné zhodnocení oproti
předchozím rokům. Vyváženým investičním strategiím se
letos obzvláště daří, protože dochází ke zhodnocování všech
třech částí investičního portfolia. Akciové trhy v minulém
roce zažily nebývalý rozkvět a mnoho akciových titulů
překročilo svá historická maxima. Tržní hodnota akcií
obchodovaných na světových burzách za rok 2019 vzrostla
o 17 bilionů dolarů na celkovou hodnotu okolo 85 bilionů
amerických dolarů. Akcie z indexu S&P 500 vydělaly přes
25 %, akciové tituly z indexů Stoxx Europe 600 či MSCI All
Country World shodně 20 % a ani pražská burza si nevedla
špatně, akcie zde vydělaly průměrně 10 %.

vysokým výnosem stojí především stabilně vysoká
úroková sazba České národní banky na peněžním trhu
a vysoká cena státních dluhopisů v dluhopisovém
portfoliu, které narostlo především v první polovině roku
a svoji hodnotu si pak již udrželo. Za vysokou úrokovou
sazbou na peněžním trhu stojí především svižně rostoucí
tempo HDP české ekonomiky, které sice koncem roku
zpomalilo, ale i nadále zůstalo nad dvěma procenty.
Druhým faktorem pak byla vysoká míra inflace, která se
koncem roku dostala na horní hranici tolerančního pásma
centrální banky, k hranici 3 %. Z obavy před přehřátím
ekonomiky udržuje ČNB hlavní úrokovou sazbu na úrovni
2 %.
Pozitivní vývoj na akciových trzích a zhodnocování
dluhopisového portfolia fondu se propsaly do výkonnosti
Vyváženého účastnického fondu, který ve čtvrtém čtvrtletí
roku dosáhl zhodnocení 10,4 %. Od založení generuje
jednotka fondu 21,7% zhodnocení.

Výhled
Česko během druhé poloviny roku zpomalilo růst HDP, což
způsobilo útlum investiční aktivity firem. Ten byl zapříčiněn
negativními ekonomickými signály ze zahraniční. Během
letošního roku by se měl výkon ekonomiky zlepšit a opět
se přiblížit hranici 3 %. ČNB by proto po letošní rok měla
nechat své sazby beze změny, z čehož bude Vyvážený
fond profitovat. Současné mírné oživení globální ekonomiky mluví v budoucí prospěch akciových trhů. Napětí
v obchodních vztazích mezi USA a Čínou momentálně
povolilo. Nebezpečí ovšem není zcela zažehnáno a to, jestli
akcie budou pokračovat v růstu, bude ve velké míře záležet
na průběhu dalších kol jednání mezi oběma ekonomickými
mocnostmi a na tom, jaká budou mít tato jednání
výsledky.

Bezpečné investice v podobě státních dluhopisů a nástrojů
peněžního trhu se celý minulý rok zhodnocovaly a svým
investorům přinesly výnos přesahující 2,5 %. Za takto
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Výkonnost fondu k 31. 12. 2019

Vývoj hodnoty penzijní jednotky
20 %

1,2171 Kč
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CZK 80,4 %
EUR 7,0 %
USD 11,4 %
Ostatní 1,2 %

Dluhopisy 16,3 %
Akcie 41,1 %
Peněžní trh 41,0 %
Ostatní 1,6 %

Pozice s významným podílem na portfoliu
Název

Druh

ISIN

Měna

Zastoupení

S&P 500 E-MINI

Akciové futures

ESMAR20

USD

7,6 %

DJ EURO STOXX 50

Akciové futures

DJ50MAR20

EUR

5,0 %

DAX INDEX

Akciové futures

DAXMAR20

EUR

3,6 %

ČESKÁ REPUBLIKA VAR 2027

Státní dluhopisy

CZ0001004105

CZK

3,4 %

ČESKÁ REPUBLIKA 2033

Státní dluhopisy

CZ0001005243

CZK

3,0 %

ISHARE MSCI EMERGIN MARKETS

Akcie

US4642872349

USD

3,0 %

FTSE 100 INDEX

Akciové futures

ZMAR20

GBP

2,6 %

TOP STOCKS

Akcie

CZ0008475191

CZK

2,4 %

POLAND 2027

Státní dluhopisy

PL0000109427

PLN

2,0 %
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12/2019

Hodnota jednotky fondu

8/2019

–5 %
4/2019

5 164 126 146

Celkový počet jednotek fondu

12/2018

0%

8/2018

6 285 067 954 Kč

12/2015

Hodnota vlastního kapitálu fondu

5%

4/2018

21,71 %

12/2017

Od založení (1. 1. 2013)

10 %

8/2017

10,42 %

4/2017

2,62 %

12 měsíců

12/2016

6 měsíců

15 %

8/2016

2,85 %

4/2016

3 měsíce

20 %

Název

Druh

ISIN

Měna

Zastoupení

STOCK SMALL CAPS

Akcie

CZ0008475209

CZK

1,9 %

ČESKÁ REPUBLIKA 2027

Státní dluhopisy

CZ0001005037

CZK

1,2 %

ČESKÁ REPUBLIKA VAR 2020

Státní dluhopisy

CZ0001004113

CZK

1,2 %

MSCI EMERGING MARKETS

Akciové futures

MESMAR20

USD

1,1 %

BNP PARIBAS VAR 2024 A

Firemní dluhopisy

FR0013452091

CZK

1,0 %

ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND Firemní dluhopisy

IE00B4PY7Y77

USD

1,0 %

ČEZ 2022

Firemní dluhopisy

XS1912656375

EUR

0,9 %

ČESKÁ REPUBLIKA 2030

Státní dluhopisy

CZ0001004477

CZK

0,8 %

MICROSOFT

Akcie

US5949181045

USD

0,8 %

ROCHE HOLDING

Akcie

CH0012032048

CHF

0,7 %

PPF ARENA 2026

Firemní dluhopisy

XS1969645255

EUR

0,7 %

PROCTER AND GAMBLE

Akcie

US7427181091

USD

0,7 %

ISHARES MSCI CHINA

Akcie

US46429B6719

USD

0,7 %

SIEMENS

Akcie

DE0007236101

EUR

0,7 %

VERIZON COMMUNICATIONS

Akcie

US92343V1044

USD

0,7 %

JOHNSON AND JOHNSON

Akcie

US4781601046

USD

0,7 %

Nejvýznamnější rizika
Typ rizika

Míra rizika

Řízení rizika

Kreditní

Nízké

Pouze dluhopisy v investičním stupni

Měnové

Velmi nízké

Plné měnové zajištění

Akciové

Vysoké

Diverzifikace akciového portfolia

Úrokové

Střední

Střední durační profil portfolia

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
vydaly nebo za které převzaly záruku Česká republika, Německo, Francie, Velká Británie či 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.
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