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• Fond v kontextu nepříznivého dění na dluhopisových trzích poklesl
•  Zápornou výkonnost zaznamenaly všechny nejkonzervativnější fondy  

v odvětví
• Na výkonnosti se negativně odrazil pokles cen českých vládních 

dluhopisů 

Všechny nejkonzervativnější fondy v rámci českého odvětví penzijních fondů 
vykázaly v roce 2017 zápornou výkonnost. KB Povinný konzervativní fond 
oslabil o 1,6 %. Důvodem byla situace na dluhopisových trzích. Problémem 
byl výrazný pokles cen státních dluhopisů v reakci na rostoucí úrokové 
sazby v České republice. Například české státní dluhopisy se splatností nad 
jeden rok oslabily v průměru o 4,9 %. To přitom znamenalo první pokles 
cen českých státních dluhopisů za posledních deset let a největší meziroční 
propad od turbulentních let 1997 a 1998.

Graf: Meziroční změna cen u českých státních dluhopisů

 

V porovnání s  průměrným výnosem českých státních dluhopisů se 
splatností nad jeden rok se našemu fondu podařilo dosáhnout lepších 
výsledků díky investicím do dluhopisů s kratší dobou splatnosti a dluhopisů 
s proměnlivým úročením. V současné době je více jak polovina portfolia 
investována v dluhopisech s proměnlivým úročením, které nejsou citlivé 
na změny úrokových sazeb. Pokud Česká národní banka zvyšuje úroky, 
potom ceny těchto dluhopisů neklesají jako je obvyklé u běžných dluhopisů 
s pevným výnosem. V této strategii budeme pokračovat i nadále, jelikož 
očekáváme další zvyšování domácích úrokových sazeb. V delším horizontu 
by se měl růst sazeb projevit pozitivně na výkonnosti fondu. 
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KB SPOŘÍCÍ
KONZERVATIVNÍ 
ÚČASTNICKÝ FOND

 

• Fond v kontextu nepříznivého dění na dluhopisových trzích poklesl
• Výkonnost pozitivně ovlivnily akciové investice 
• Negativní vliv na výkonnost měly české vládní dluhopisy 

Konzervativní fondy v rámci českého odvětví penzijních fondů vykázaly  
v roce 2017 zápornou výkonnost. KB Spořící konzervativní účastnický fond 
oslabil za rok o 1,4 %. Prostředí na finančních trzích nebylo pro konzervativní 
strategie příliš příznivé. Růst úrokových sazeb a s tím související pokles cen 
státních dluhopisů se negativně projevil na výkonnosti většiny domácích 
konzervativních fondů. České státní dluhopisy se splatností nad jeden rok 
oslabily loni v průměru o 4,9 %.  To přitom znamenalo první pokles cen 
českých státních dluhopisů za posledních deset let a největší meziroční 
propad od turbulentních let 1997 a 1998.

Graf: Meziroční změna cen u českých státních dluhopisů

 

V porovnání s průměrným výnosem českých státních dluhopisů se splatností 
nad jeden rok se našemu fondu podařilo dosáhnout lepších výsledků díky 
investicím do dluhopisů s kratší dobou splatnosti a dluhopisů s proměnlivým 
úročením, které nejsou citlivé na změny úrokových sazeb. Na výkonnosti 
fondu se také pozitivně odrazila dobrá výkonnost u akciových investic, jejichž 
váha v portfoliu kolísala během roku mezi 7 % a 10 %. V závěru roku jsme  
z taktických důvodů navýšili podíl akciových investic a to kvůli očekávanému 
schválení daňové reformy v USA. Tato strategie se nám vyplatila a přispěla  
k dobré výkonnosti fondu na přelomu roku.
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V roce 2018 máme v úmyslu investovat více prostředků do zahraničních 
dluhopisů. Díky poklesu nákladů na měnové zajištění připadají tyto investice 
opět v úvahu. Česká národní banka by měla pokračovat ve zvyšování 
úrokových sazeb, my očekáváme, že centrální bankéři zvýší úroky letos 
celkem třikrát. Růst úrokových sazeb bude krátkodobě negativně působit 
na výkonnost českých stáních dluhopisů, proto budeme  i nadále investovat 
do dluhopisů s proměnlivým úročením a krátkou splatností, které nejsou 
tolik citlivé na případné změny nastavení měnové politiky. Akciové investice 
by měly i nadále tvořit spíše doplněk celé strategie a jejich podíl v portfoliu 
by se měl pohybovat kolem 8 %. V letošním roce tak výkonnost fondu 
zůstane pod dlouhodobým průměrem. V delším horizontu by se však měl 
růst sazeb projevovat pozitivně a výkonnost fondu by měla růst.



• Fond v roce 2017 zhodnotil prostředky klientů o 2,9 %
• Výkonnost pozitivně ovlivnily akciové investice 
• Negativní vliv na výkonnost měly české vládní dluhopisy   

V loňském roce se fondu podařilo zhodnotit prostředky klientů o 2,9 %.  
V rámci konkurenčního srovnání patřil náš fond mezi tři nejziskovějších fondů 
v odvětví českých penzijních fondů s obdobnou strategií. Hlavním zdrojem 
výkonnosti byly akciové investice. Naopak výkonnost u dluhopisových 
investic byla záporná vzhledem k postupnému zpřísňování měnové politiky 
Českou národní bankou (konec intervenčního režimu a následné zvyšování 
úrokových sazeb).

Světové akcie zaznamenaly druhý rok v řadě pozitivní výkonnost růstu. 
Konjuktura světové ekonomiky pokračuje, což se pozitivně odráží na 
ziskovosti firem a ceně akcií. Podíl akciových investic v portfoliu se pohyboval 
kolem 40 %. Regionálně jsme preferovali především evropské akcie, naše 
investice směřovaly ale také do amerických akcií a akcií obchodovaných na 
rozvíjející se trzích. V rámci naší strategie jsme realizovali i některé taktické 
investice. Například jsme upřednostnili v portfoliu bankovní tituly, jejichž 
ceny pozitivně reagují na zvyšování úrokových sazeb.  V závěru roku jsme 
pak navýšili podíl amerických akcií kvůli očekávanému schválení daňové 
reformy v USA. Tato strategie se nám vyplatila a přispěla k dobré výkonnosti 
fondu na přelomu roku.

U dluhopisových investic lze náš přístup charakterizovat jako defenzivní 
nebo opatrný. V portfoliu dáváme přednost dluhopisům s krátkou splatností 
a dluhopisů s proměnlivým úročením, které nejsou tolik citlivé na změny 
úrokových sazeb. Tuto strategii chceme uplatňovat i nadále vzhledem  
k očekávanému zvyšování úrokových sazeb centrální bankou.

Z taktických důvodů držíme v portfoliu i vyšší podíl hotovosti, kterou chceme 
využít v případě korekce na trzích. Pravděpodobnost výskytu korekce 
se zvyšuje vzhledem k vysokému ocenění některých trhů a postupnému 
zpřísňování měnové politiky hlavních centrálních bank.

Hlavním zdrojem výkonnosti by měly zůstat v letošním roce akcie. Výkonnost 
dluhopisů by se měla pohybovat pod dlouhodobým průměrem.

KB VYVÁŽENÝ 
ÚČASTNICKÝ 
FOND  

 



KB DYNAMICKÝ
ÚČASTNICKÝ
FOND

 

• Fond v roce 2017 zhodnotil prostředky investorů  o 7,5 %
• Výkonnost pozitivně ovlivnily akciové investice 
• Negativní výkonnost českých vládních dluhopisů se projevila ve fondu 

minimálně

V loňském roce se fondu podařilo zhodnotit prostředky klientů o 7,5 %.  
V rámci konkurenčního srovnání patřil náš fond mezi pět nejziskovějších fondů 
v  odvětví českých penzijních fondů s obdobnou strategií. Hlavním zdrojem 
výkonnosti byly akciové investice. Naopak výkonnost u dluhopisových 
investic byla záporná vzhledem k postupnému zpřísňování měnové politiky 
Českou národní bankou (konec intervenčního režimu a následné zvyšování 
úrokových sazeb).

Světové akcie zaznamenaly druhý rok v řadě pozitivní výkonnost růstu. 
Konjuktura světové ekonomiky pokračuje, což se pozitivně odráží na 
ziskovosti firem a ceně akcií. Podíl akcií v portfoliu dosahoval na konci 
roku 67 %. Regionálně jsme preferovali především evropské akcie, naše 
investice směřovaly ale také do amerických akcií a akcií obchodovaných na 
rozvíjející se trzích. V rámci naší strategie jsme realizovali i některé taktické 
investice. Například jsme upřednostnili v portfoliu bankovní tituly, jejichž 
ceny pozitivně reagují na zvyšování úrokových sazeb.  V závěru roku jsme 
pak navýšili podíl amerických akcií kvůli očekávanému schválení daňové 
reformy v USA. Tato strategie se nám vyplatila a přispěla k dobré výkonnosti 
fondu na přelomu roku.

U dluhopisových investic lze náš přístup charakterizovat jako defenzivní 
nebo opatrný. V portfoliu dáváme přednost dluhopisům s krátkou splatností 
a dluhopisů s proměnlivým úročením, které nejsou tolik citlivé na změny 
úrokových sazeb. Tuto strategii chceme uplatňovat i nadále vzhledem  
k očekávanému zvyšování úrokových sazeb centrální bankou.

Z taktických důvodů držíme v portfoliu i vyšší podíl hotovosti, kterou chceme 
využít v případě korekce na trzích. Pravděpodobnost výskytu korekce 
se zvyšuje vzhledem k vysokému ocenění některých trhů a postupnému 
zpřísňování měnové politiky hlavních centrálních bank.

Hlavním zdrojem výkonnosti fondu by měly zůstat v letošním roce akcie. 
Výkonnost dluhopisů by se měla pohybovat pod dlouhodobým průměrem.



Upozornění: Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí. 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 spoléhali na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem 
z ní může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech 
zákazníka a může se měnit. Společnost AMUNDI CR ani její mateřská společnost Amundi 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 společnosti AMUNDI CR nebo 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. 


