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Komentář k dopadům pandemie koronaviru na fondy

Akciové trhy

Bezprecedentní opatření vlád po celém světě s cílem zastavit pandemické šíření paralyzovala světovou ekonomiku. 
Jako první reagovaly akciové trhy, které z úrovní historických maxim dosažených 19. 2. 2020 zaznamenaly jeden            
z nejprudších poklesů v historii. Hlavní světové indexy ztratily od počátku roku až 30 % své hodnoty a vymazaly tak 
většinu zisků za několik posledních let. Zasaženy nejsou pouze společnosti v leteckém průmyslu a turistickém ruchu, 
ale obavy z masivního poklesu ekonomické aktivity se týkají většiny sektorů. Méně zasažené byly pouze zdravotnic-
tví, potravinářství či informační technologie, naopak nejsilnější propad zaznamenal průmysl petrochemický, který 
utrpěl v kombinaci s cenovou válkou mezi Ruskem a Saúdskou Arábií. 

Přestože jsme teprve v raných fázích celého problému, již dnes je jisté, že se globální ekonomika v roce 2020 ocitne 
v recesi. Dramaticky propadne ziskovost firem a některé z nich budou bojovat o holé přežití. Na druhou stranu se 
oproti situaci z let finanční krize 2008-2009 nejedná o problém systémový, ale o událost svým rozměrem sice masiv-
ní, ale zároveň snad relativně krátkodobou. Proto velmi nečekaný a extrémně rychlý nástup krize může být následo-
ván rapidní obnovou zastavené ekonomiky. Centrální banky a vlády na celém světě denně oznamují masivní podpůrné 
programy, které mají za cíl nejen stabilizovat ekonomiky, ale také uklidnit paniku mezi investory. Objemy avizovaných 
prostředků jsou extrémní a domníváme se, že tyto programy mají dobrou šanci uspět. Pokud tomu tak bude, mohli 
bychom být svědky silného ekonomického oživení již na konci letošního roku a zejména pak roce 2021. 

Peněžní a dluhopisové trhy

Dopad na úroveň úrokových sazeb a cen dluhopisů je také významný.  Zastavení ekonomiky na několik měsíců vytváří 
obrovský tlak na veřejné finance, zejména na deficit státního rozpočtu. Ten bude nutné pokrýt vydáním státních 
dluhopisů a k jejich nákupu je potřebné vytvořit prostředí důvěry investorů, aby požadovaný výnos nebyl pro stát 
příliš vysoký. Obdobný je pak dopad na dluhopisy korporátní nebo dluhopisy finančních institucí, do jejichž cen se 
důvěra promítá ještě silněji. 

I v této oblasti jsou však po celém světě přijímána zásadní opatření ze strany centrálních bank a vlád, ne jinak je tomu 
v České republice. Centrální banky snižují základní úrokové sazby a dále uvolňují měnové podmínky vyhlašováním 
programů na odkup dluhopisů.  Také Česká národní banka úrokové sazby ve dvou krocích snížila na aktuální hodnotu 
tzv. repo sazby 1 %, ve zrychleném legislativním procesu jsou přijímány kroky rozšiřující centrální bance měnově 
politické nástroje, zejména pak o možnost nakupovat státní dluhopisy od finančních institucí. Tyto kroky již vedly ke 
stabilizaci na trhu státních dluhopisů, který byl pod značným prodejním tlakem ze strany zahraničních investorů, 
neboť tržní ceny již pomalu začaly růst. Více času budou naopak potřebovat dluhopisy korporátní, či bankovní,                      
u kterých budou investoři pečlivě posuzovat ekonomické dopady na jednotlivé společnosti.



KB dynamický účastnický fond

Nastavení fondu bylo již několik měsíců poměrně defenzivní. Z důvodu vysokých cen na finančních trzích byl podíl 
akcií v portfoliu snížen přibližně o 10 %, podobně jako podíl dluhopisů, naopak podíl nástrojů peněžního trhu (hoto-
vost, termínované vklady, krátkodobé repo operace) byl o 20 % vyšší. Defenzivnější nastavení sice nemohlo fond 
zcela ochránit, ale částečně pomohlo zmírnit dopady rekordně rychlého propadu na akciových trzích. Akciové trhy 
pravděpodobně ještě svého dna nedosáhly, ale odhadnout přesně „bod obratu“ je v podstatě nemožné a pro investo-
ra nakonec velmi riskantní. Historie ukazuje, že oživení trhů bývá, zejména na počátku, velmi rychlé. Proto je podíl 
akcií v portfoliu již v této fázi postupně navyšován. Vysoká kolísavost bude na akciových trzích zcela jistě ještě dlou-
hou dobu přetrvávat, ale právě velmi dlouhodobý investiční horizont účastnických fondů umožňuje dynamickému 
účastnickému fondu využít současnou paniku na trzích k nákupu aktiv za relativně nižší ceny, z čehož by měl                   
v budoucnu pozitivně těžit. Ve zmenšeném měřítku je podobná strategie aplikována i na dluhopisovou část portfolia, 
jejichž podíl v portfoliu je také pomalu navyšován, zejména u dluhopisů s delší splatností.

KB vyvážený účastnický fond

Fond udržoval z důvodu vysokých cen na finančních trzích konzervativnější nastavení již několik posledních měsíců. 
Podíl akcií byl přibližně o 5 % nižší, podíl dluhopisů dokonce přibližně o 20 %, přičemž jejich průměrná doba splatnosti 
byla poloviční proti běžné situaci. Naopak podíl instrumentů peněžního trhu přesahoval 28 %. Toto taktické nastavení 
umožnilo do určité míry limitovat ztráty fondu. Oživení trhů bývá, zejména na počátku, velmi rychlé. Určit „bod 
obratu“ je v podstatě nemožné a pro investora v důsledku velmi riskantní. Podíl akcií je proto v portfoliu již v této fázi 
postupně navyšován, přestože akciové trhy budou pravděpodobně testovat ještě nižší cenové úrovně. Dlouhodobý 
investiční horizont účastnického fondu však umožňuje vyváženému účastnickému fondu naplno využít současnou 
paniku na finančních trzích k nákupu relativně levných aktiv, jako příležitosti pro budoucí zhodnocení. Na trhu dluho-
pisů jsou k postupnému navyšování podílu dobrou příležitostí především aktuální primární aukce českých státních 
dluhopisů, u kterých lze dosáhnout velmi dobrých cen a výnosů ve srovnání s trhem. Střední doba splatnosti je v port-
foliu postupně prodlužována.

KB spořící konzervativní účastnický fond

Tento fond je obecně méně dynamický a struktura jeho portfolia byla navíc z důvodu vysokých cen aktiv již několik 
měsíců nastavena výrazně konzervativněji. Téměř 60 % portfolia bylo investováno do nástrojů peněžního trhu, tedy 
do krátkodobých repo operací, krátkodobých termínovaných vkladů  či hotovosti. Podíl dluhopisů byl výrazně pod 
neutrální úrovní, větší část dluhopisového portfolia byla držena v dluhopisech s plovoucím kuponem a zkrácena byla 
rovněž střední doba splatnosti dluhopisů. I jinak běžně nízký podíl akcií, který se pohybuje obvykle kolem 8 %, byl 
snížen na polovinu. Dopad výprodejů na finančních trzích byl proto na fond výrazně limitovaný. Snížením úrokových 
sazeb ze strany ČNB se zároveň snížil budoucí výnosový potenciál peněžní části fondu. Fond tedy bude muset navý-
šit podíl střednědobých dluhopisů a navýšit jejich střední dobu splatnosti. K tomu jsou dobrou příležitostí aktuální 
primární aukce českých státních dluhopisů, u kterých lze dosáhnout velmi dobrých cen a výnosů ve srovnání s trhem. 
Podíl akciových investic zatím s ohledem na rizikový profil tohoto fondu navyšován není. 
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KB povinný konzervativní účastnický fond

Struktura portfolia fondu byla nastavena velmi konzervativním způsobem s důrazem na velmi nízkou míru kolísání      
a tedy i rizika. Fond nyní obsahuje přibližně 75 % instrumentů peněžního trhu ve formě krátkodobých repo operací     
a 25 % dluhopisů s plovoucím kupónem. Propad finančních trhů se proto tohoto fondu téměř netýkal. Poměrně přízni-
vé úrokové prostředí bylo však změněno snížením základních úrokových sazeb ze strany České národní banky                
z hodnoty 2,25 % až na současné 1 % a výnosový potenciál fondu do budoucna se tím snížil. Postupně proto budou 
do portfolia dokupovány především státní dluhopisy, jejichž výnosy jsou znovu atraktivní. 

Transformovaný fond

Transformovaný fond garantuje majetek účastníků zákonným opatřením, které danou situací nebylo nijak dotčeno. 
Portfolio Transformovaného fondu je složeno převážně ze státních dluhopisů s kratší a střední dobou splatnosti, 
kvalitních korporátních dluhopisů předních globálních firem v investičním stupni a nástrojů peněžního trhu, přede-
vším depozit a krátkodobých repo operací s pokladničními poukázkami ČNB. 

Aktuální situace ovlivnila primárně korporátní dluhopisy, propad jejich cen na finančních trzích ve svém rozsahu prak-
ticky odpovídá cenovému vývoji při finanční krizi v roce 2008. Určitým poklesem cen tak byly zasaženy i korporátní 
dluhopisy v  portfoliu Transformovaného fondu. Naopak české státní dluhopisy se vyvíjejí pozitivně, když byly podpo-
řeny zejména snížením tzv. repo sazby Českou národní bankou na 1 % a probíhajícími legislativními změnami, které by 
mohly umožnit nákupy státních dluhopisů centrální bankou od finančních institucí. Negativní stránkou snížení repo 
sazby je omezení výnosového potenciálu fondu do budoucnosti.  Transformovaný fond pokračuje v pravidelných 
nákupech českých státních dluhopisů a investicích do nástrojů peněžního trhu. Dobré příležitosti nabízí především 
aktuální primární aukce českých státních dluhopisů, u kterých lze dosáhnout velmi dobrých cen a výnosů ve srovnání 
s trhem. 

Současná situace na finančních trzích by neměla nijak dramaticky ovlivnit výnosy fondu, které jsou v čase díky jeho 
unikátní struktuře poměrně stabilní a s ohledem na znění statutu fondu ani nemohou být záporné. Penzijní společnost 
má vytvořeny dostatečné prostředky, aby v případě potřeby doplnila kapitál Transformovaného fondu ze svých 
zdrojů.
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Tento graf zobrazuje historický výkon indexu S&P 500 (vývoj hodnot 500 předních amerických firem v USA)             
v době býčích (rostoucích) a medvědích (klesajících) trhů neboli expanzi a recesi. Přestože minulé výnosy nejsou 
zárukou budoucích, věříme, že tento graf přináší nový pohled na přínosy dlouhodobého investování.

   Průměrná délka býčího trhu a expanze je 9,1 roku s průměrnou celkovou návratností 480 %.

   Průměrné trvání medvědího trhu a recesí je 1,4 roku s průměrným kumulativním poklesem 41 %.

Zůstaňte klidní, věřte profesionálům, centrálním autoritám 
a své investiční strategii 

Historie býčího a medvědího trhu

Amundi spravuje 
prostředky 100 milionů 
klientů – jak retailovým, 
tak velkým institucionál-
ním.

Mají zkušenost s podob-
ným prostředím na finanč-
ních trzích.

Věřte raději profesionálům, 
než svému vnitřnímu hlasu, 
sousedovi či bulvárním 
novinám.

Centrální banky a vlády 
jsou připraveny pomoci 
neomezeně.

Pokud budeme brát vývoj 
v Číně jako měřítko dalšího 
vývoje, tak současná krize 
odezní do 2 až 3 měsíců.

Pravděpodobnost, že trhy 
budou za 18-24 měsíců 
proti současným hodno-
tám výše je poměrně 
vysoká (viz následující 
obrázek).

Věřte své nastavené 
strategii životního cyklu.

Nenechte se vystrašit 
krátkodobými fluktuacemi 
na finančních trzích.

Investice v penzijních 
fondech jsou dlouhodobé 
investice. Snažte se proto 
uvažovat dlouhodobě. 

Býčí trh Medvědí trh Recese
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Upozornění:

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

 

Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8
+420 800 111 166 
www.amundi.cz

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 práv-
ních, daňových a účetních konsekvencí a toho, zda jeho profil koresponduje se stanoveným cílovým trhem, aniž by 
se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat                 
a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd 
rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím                                         
k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů 
měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových 
fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity 
investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM)                      
na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech 
fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz. Uvedené infor-
mace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost 
nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi (včetně CPR a First Eagle) 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 jakou-
koli 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 regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny ame-
rickým 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. 


