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Informace o dividendě u Generali Fondu 
korporátních dluhopisů – dividendová třída

Datum: 6. února 2019

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída za období 1. 2. 2018 až
31. 1. 2019 nevyplatí svým podílníkům dividendu, a to s ohledem na nepříznivé tržní
podmínky, které v minulém roce ovlivnily všechna dluhopisová portfolia. Patřilo mezi
ně zvyšování úrokových sazeb ve vyspělých ekonomikách, zpomalení ekonomického
růstu v globálním měřítku a obecný nárůst averze investorů k riziku v závěru roku.
I přes tyto nepříznivé vlivy se podařilo z velké části uchovat hodnotu majetku klientů
a uzavřít roční výkonnost korunové třídy fondu s -0,08% a u eurové třídy -0,77%.

Jaké hlavní faktory měly v r. 2018 vliv na výkonnost dividendové třídy fondu?
Fond musel v minulém roce překonávat nepříznivé vlivy, se kterými obecně „bojovala“ všechna dluhopi-
sová portfolia.

V souvislosti s pokračujícím zpřísňováním měnové politiky Fedu (zvyšování úrokových sazeb a snižování objemu
bilance centrální banky formou prodeje dříve nakoupených dluhopisů) se posunul krátký a střední konec dolarové
bezrizikové výnosové křivky výrazně nahoru. Zároveň rostly i kreditní prémie korporátních dluhopisů napříč
regiony. Příčin růstu kreditních prémií bylo více – od zpomalení ekonomického růstu v globálním měřítku,
přes (geo)politická rizika v  konkrétních státech, až po všeobecný nárůst averze investorů k  riziku
v závěru roku. Ten se mimo jiné projevil i ve výrazném poklesu akciových trhů.

Kombinace růstu kreditních prémií a růstu dolarových bezrizikových sazeb výrazně zvýšila výnos do
splatnosti dluhopisů (a tím i budoucí výnosový potenciál fondu) prostřednictvím poklesu jejich cen, a to úměrně
duraci dluhopisů. Nepříznivý vliv poklesu cen dluhopisů jsme dokázali omezit výraznou redukcí průměrné
durace portfolia pod hodnotu 1,1 (jde o citlivost cen dluhopisů na růst úrokových sazeb a kreditních prémií). Tato
hodnota představuje dlouhodobé minimum. V závěru roku, po poklesu cen dluhopisů, jsme prostřednictvím přiku-
pování vybraných dluhopisů za nižší ceny naopak průměrnou duraci portfolia opět navýšili - na hodnotu okolo 1,5.

Zároveň jsme průběžně změnili regionální strukturu portfolia. Cílem bylo zvýšit diverzifikaci, omezit
rizika a navýšit jeho výnosový potenciál do budoucna. Například kvůli ekonomickým rizikům jsme zredukovali
podíl tureckých bankovních dluhopisů. Kvůli riziku dalších sankcí ze strany USA jsme kompletně odprodali dluhopisy
ruských „kvazistátních“ bank. Naopak navýšili jsme podíl dluhopisů zdravých (nízká zadluženost, stabilní ziskovost)
firem napříč regiony, mimo jiné i z České republiky, Chorvatska, Mexika, Číny, či Turecka. 

Korunová třída fondu svou výkonností v minulém roce výrazně překonala eurovou třídu z důvodu dodatečných
výnosů z měnových derivátů (FX swapy), které používáme k zajištění měnového rizika. Z důvodu rostoucího
úrokového diferenciálu mezi CZK a EUR očekáváme, že tento pozitivní vliv na korunovou třídu bude
v letošním roce ještě výraznější.

Ing. Daniel Kukačka
portfolio manažer



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.
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Co čekáme v následujícím roce? 

Výhled na rok 2019 je v porovnání s minulým rokem pozitivní. Dluhopisy, zejména pak dolarové, v důsledku
poklesu cen v minulém roce nabízejí do budoucna atraktivní výnosy do splatnosti. Politika centrálních bank bude
působit příznivě. Růst úrokových sazeb ve Spojených státech a tím i tlak na pokles cen dolarových dluhopisů
skončil, neboť FED v důsledku slábnutí ekonomiky a poklesu inflace změkčil výhled měnové politiky. V České
republice letos očekáváme ještě jedno zvýšení úrokových sazeb. Náklady na měnové zajištění dolarových investic
by proto měly dále poklesnout a výnosy z měnové zajištění eurových investic vzrůst.

Finanční situace korporátních dluhopisů a její výhled je nadále dobrá. Aktuální míra defaultů na úrovni 2,3%
počítaná agenturou Moody’s je hluboko pod dlouhodobým průměrem 4,5% a na budoucí rok se čeká pouze mírný
nárůst na hodnotu okolo 3%. Základním scénářem pro rok 2019 je tedy jen mírný růst kreditních prémií. 

Pokud by např. kvůli poklesu akcií zrcadlově došlo na dluhopisových trzích k nárůstu kreditních prémií (tzn., sníží
se ceny korporátních dluhopisů), budeme to podobně jako v záměru minulého roku považovat za mimořádnou
nákupní příležitost. Dokoupili bychom pak za nižší ceny zejména dluhopisy fundamentálně zdravých emitentů.
Takový scénář by příznivě navýšil výnosový potenciál fondu.

Našim klientům vždy doporučujeme dodržet doporučený investiční horizont fondu min. 3 roky a delší.
Teprve na délce tohoto období lze objektivně posuzovat výkonnost fondu. Při pohledu zpět do historie,
na tříletém horizontu vždy doručila dividendová třída fondu investorům velmi zajímavé dividendy, a to
včetně přepočtu na roční průměrný dividendový výnos. Zůstáváme nadále optimisty, že tomu tak bude
i v budoucnosti.

Shrnutí

GENERALI FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída za období 1. 2. 2018 až 31. 1. 2019
nevyplatí svým podílníkům dividendu.
Důvodem jsou nepříznivé tržní podmínky, které v minulém roce ovlivnily všechna dluhopisová
portfolia. Patří mezi ně zejména zvyšování úrokových sazeb ve vyspělých ekonomikách,
zpomalení ekonomického růstu v globálním měřítku a obecný nárůst averze investorů k riziku
v závěru roku.
Portfolio manažerovi se z velké části podařilo uchovat hodnotu majetku klientů a uzavřít roční
výkonnost korunové třídy fondu s -0,08% a u eurové třídy -0,77%.
Výhled na rok 2019 je v porovnání s minulým rokem pozitivní. Finanční situace korporátních
dluhopisů a její výhled je nadále dobrá. Růst úrokových sazeb ve Spojených státech a tím
i tlak na pokles cen dolarových dluhopisů skončil. Zvyšování úroků ze strany ECB nenasvěd-
čuje ekonomický vývoj eurozóny a v ČR letos očekáváme jen jedno zvýšení úrokových sazeb.
Radíme klientům dodržet ve fondu doporučený investiční horizont min. 3 roky a delší. Za toto
období na tříletém horizontu vždy doručila dividendová třída fondu investorům velmi zajímavé
dividendy. Zůstáváme nadále optimisty, že tomu tak bude i v budoucnosti.


