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Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010
Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D
OPF Zlatý 26,52% OPF Zlatý 5,50%

OPF Nemovitostních akcií 11,92% OPF Nových ekonomik 2,53%

OPF Globálních značek 10,61% OPF Nemovitostních akcií 2,51%

OPF Nových ekonomik 8,43% OPF Globálních značek 1,65%

OPF Korporátn.dluh. 7,95% OPF Rop.a energ.průmyslu 1,33%

OPF Smíšený 4,13% OPF Živé planety -0,05%

OPF Peněžní 1,31% OPF Smíšený -0,06%

OPF Rop.a energ.průmyslu 0,95% OPF Peněžní -0,08%

OPF Farmacie a biotechnologie -1,98% OPF Korporátn.dluh. -0,19%

OPF Živé planety -7,63% OPF Farmacie a biotechnologie -0,21%



Vývoj fondů Generali PPF Invest v roce 2010
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Zhodnocení fondů v roce 2010 (od 26.1.2010) Zhodnocení fondů za 14D
GENERALI PPF COMMODITY FUND 13,20% GENERALI PPF COMMODITY FUND 5,79%

GENERALI PPF NEW ECONOMIES FUND 12,90% GENERALI PPF NEW ECONOMIES FUND 2,36%

GENERALI PPF GLOBAL BRANDS FUND 12,70% GENERALI PPF GLOBAL BRANDS FUND 1,62%

GENERALI PPF CORPORATE BONDS FUND 4,80% GENERALI PPF OIL IND AND ENERGY PRD FUND 0,80%

GENERALI PPF OIL IND AND ENERGY PRD FUND 0,20% GENERALI PPF CASH AND BOND FUND 0,00%

GENERALI PPF CASH AND BOND FUND -0,10% GENERALI PPF CORPORATE BONDS FUND -0,38%



Komentář k fondům ČP INVEST– I. část
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Komentář k fondům ČP INVEST– II. část
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Které události hýbou trhem…
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Příležitosti a hrozby

Goldman Sachs očekává růst ceny zlata na 1750 

USD do roku 2012.

Ceny železné rudy budou v 1Q 2011vyšší o cca 

8% proti 4Q 2010.

Poslední průzkum mezi investory: akcie do 

poloviny roku 2011 posílí o 7%.

Vysoký objem hotovosti v amerických firmách by 

mohl být požit k novým fúzím a akvizicím, případně 

k výkupu akcií.

Čína hodlá zvýšit investice do nemovitostí o 72% 

na 10 mil. jednotek. 

Nízká inflace ve vyspělých zemích umožňuje 

centrálním bankám nadále stimulovat ekonomiku.

Short interest (spekulace n pokles) na index MSCI 

emerging markets je nejnižší od ledna 2006.

Prudký růst cen komodit se začíná projevovat v 

rostoucích finálních cenách a v cenách vstupů = 

ohrožení hospodářského růstu.

Shanghaj: komoditní burza zvýší margin na 

obchodování s komoditami: týká se zinku, mědi, 

hliníku.

Nigérie, významný exportér ropy, se potýká s 

výrazným nárůstem útoků na ropnou infrastrukturu. 

Eskalace dluhových problémů do dalších 

evropských zemí.

Růst bezrizikových výnosů.

Zvyšovaní úrokových sazeb ze strany centrálních 

bank.

Vysoká míra optimizmu investorů.
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Trhy v grafech



Souhrnná statistika
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Vysvětlivky k fondům
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Zkratka fondu Úplný název Typ fondu

FPT Fond peněžního trhu peněžní

FKD Fond korporátních dluhopisů dluhopisový

FSM Smíšený fond smíšený

FGZ Fond globálních značek akciový

FNE Fond nových ekonomik akciový

FRE Fond ropy a energetiky akciový

FFB Fond farmacie a biotechnologie akciový

FNA Fond nemovitostních akcií akciový

FŽP Fond živé planety akciový

FZL Zlatý fond komoditní

VFF Vyvážený fond fondů fond fondů

DFF Dynamický fond fondů fond fondů



Prohlášení:

ČP INVEST investiční společnost a.s. (dále jen „Společnost“) poskytuje uvedené informace jako 

názory a stanoviska specialistů, kteří mají se Společností uzavřen řádný zaměstnanecký poměr. 

Uvedené informace však Společnost uveřejňuje bez nároku na správnost, úplnost či přesnost 

poskytovaných dat a informací.

Veškerá sdělení, hodnocení a závěry, které společnost poskytuje formou různých textů, reflektují 

názory autora daného textu a je třeba s nimi pracovat vzhledem k době jejich zveřejnění. Veškerá 

uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu. Společnost dále upozorňuje, že z 

historických hodnot nelze stoprocentně predikovat následný stav.

Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely a nelze je považovat za formu 

reklamy, doporučení ani žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních či 

daňových záležitostí s tím, že nejsou určeny jako poradenská služba pro uzavření obchodů s 

jakýmikoliv finančními nástroji či zprostředkování služby jakékoliv povahy.

Osoby, jimž jsou texty určeny, by se měly řádně informovat na existenci omezení distribuce těchto 

textů v souladu s platnou legislativou.

Výše uvedený text, včetně jakýchkoliv příloh, je určen výhradně jeho adresátům a může obsahovat 

důvěrné informace, případně informace podléhající ochraně dle platné legislativy.

Jakákoliv další distribuce, případně jiná neautorizovaná manipulace s tímto dokumentem je zakázána. 

V případě, že jste tento text obdržel(a) omylem, prosíme o jeho okamžité smazání.


