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Příčinou nepříznivého vývoje jsou nové sankce ze strany USA uvalené na
7 ruských podnikatelů, 14 jim podřízeným společností a 17 vysokých úřed-
níků. Dluhopisy uvedených firem v portfoliu Generali Fondu korporátních
dluhopisů nejsou. V období 9. až 10. dubna 2018 fond zaznamenal pokles
v rozsahu cca 0,5 %.

Důsledek sankcí se projevil plošně na všech ruských aktivech. V období 9. až 10. dubna
ruský akciový index odepsal 12 % a ruský rubl oslabil o 9%. Firemní dluhopisy poklesly
úměrně době do splatnosti. 

Portfolio Generali Fondu korporátních dluhopisů obsahuje 32 % ruských firemních dluho-
pisů, z toho však téměř polovina je splatná v letošním roce (5 % do konce dubna). Nepří-
znivý vliv na fond byl tak výrazně omezen nízkou dobou do splatnosti (průměrná durace je
cca 1,5 roku).

Společnosti, jejichž dluhopisy jsou v portfoliu našeho fondu, mají dobrý funda-
ment. Dodatečný příspěvek k bonitě dluhopisů pak představuje přímé, či nepřímé, úplné,
či částečné vlastnictví ruským státem (více, než polovina firem v portfoliu). To ilustruje i fakt,
že ruský premiér Dmitrij Medveděv nyní nařídil vládě připravit návrhy na podporu ruských
firem, které se ocitly na novém sankčním seznamu Spojených států.

Přesto je možný další pokles cen ruských dluhopisů. S poklesem cen dluhopisů
však roste jejich výnosový potenciál do splatnosti.
Vzhledem ke zvýšeným geopolitickým a politickým rizikům, minimálně pro příští týdny plánu-
jeme ponechat portfolio defenzívní, tzn. nebudeme prodlužovat průměrnou dobu do splat-
nosti a peněžní prostředky ze splácených dluhopisů ponecháme v hotovosti, či využijeme
pro investice do dluhopisů z jiných regionů.
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Points for discussion

GENERALI FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ
Politické napětí na trzích začátkem dubna dočasně snížilo výkonnost fondu.

Věříme, že vliv na cenu fondu je dočasný. Generali Fond korporátních
dluhopisů drží dluhopisy kvalitních společností. V portfoliu máme ruské
firemní dluhopisy s krátkou dobou splatnosti. Jsou většinou v “polos-
tátním” až úplném vlastnictvím státu. Ruská vláda aktuálně připravila
návrhy na podporu ruských firem zasažených sankcemi.

Ceny dluhopisů ve fondu klesly. Jejich výnosy tedy vzrostly. S ohledem
na krátkou splatnost dluhopisů v portfoliu fondu (v průměru 1,5 roku),
porostou dotčené dluhopisy během zbývající doby do jejich splatnosti
o to rychleji. Fond se tedy poměrně rychle vrátí nahoru.

Klientům vždy doporučujeme dodržet doporučený investiční horizont
fondu minimálně 3 roky a delší. Teprve na délce tohoto období lze důvě-
ryhodně posuzovat výkonnost fondu.

1. Vliv na cenu
fondu je
dočasný

2. Dluhopisy
porostou
rychleji

3. Dodržte mini-
mální horizont

Upozornění: Informace v tomto dokumentu připravila společnost Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s. Při sestavení tohoto dokumentu vycházíme z důvěryhodných externích zdrojů, avšak nemůžeme odpovídat za
úplnost a přesnost takto převzatých informací. Tento dokument poskytuje pouze obecné informace, nepředstavuje
nabídku k nákupu či prodeji investičních fondů nebo programů a může být změněn bez předchozího upozornění.
Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých klientů, jejich finanční
situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo
strategie konkrétním investorům. Minulé výnosy investičních aktiv nejsou zárukou výnosů v budoucnosti. Hodnota
investic kolísá podle tržních podmínek, směnných kurzů a dalších vlivů a návratnost původně investovaných
prostředků klienta není zaručena.

Fond poklesl v důsledku růstu politického rizika. K tomu došlo na základě sankcí
uvalených USA na Rusko. Klesaly ceny ruských dluhopisů. Pokles ještě krátkodobě
pokračovat může. Doporučujeme přesto, aby investoři nereagovali a fond drželi
a to z následujících důvodů:


