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Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2011



Vývoj fondů Generali PPF Invest v roce 2011
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Výhled aktiv v roce 2011
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Modelová portfolia pro rok 2011

Pro letošní rok vidíme spíše příklon ke kvalitě a ke sníţenému riziku –nejlepší 

výhledy mají fondy FKD, FGZ, FRE, FFB či FZL. Mírné podváţení u FNA, FNE, 

FPT. Obrázek níţe reflektuje naše preference pro rok 2011.
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Které události hýbou trhem…
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Příleţitosti a hrozby

Goldman Sachs očekává růst ceny zlata na 1750 

USD do roku 2012.

Akcioví stratégové vidí letos akcie opět v silném 

takřka 10% růstu.

Vysoký objem hotovosti v amerických firmách by 

mohl být poţit k novým fúzím a akvizicím, případně 

k výkupu akcií.

FED je odhodlán navyšovat plán kvantitativního 

uvolňování peněz v případě přetrvávajícího 

slabého trhu práce. 

Poslední dluhopisové aukce v Portugalsku, Itálii a 

ve Španělsku  dopadly dobře.

Trţní kapitalizace Applu překonala hranici          

300 mld. USD. Společnost je z tohoto pohledu 

světovou trojkou.

Ministři financí eurozóny probírají otázku navýšení 

záchranného fondu.

Prudký růst cen komodit se začíná projevovat v 

rostoucích finálních cenách a v cenách vstupů = 

ohroţení hospodářského růstu.

USA: prudký růst sazeb u 30leté hypotéky na 

současných téměř 5%!

Eskalace dluhových problémů do dalších 

evropských zemí.

Růst bezrizikových výnosů.

Zvyšovaní úrokových sazeb ze strany centrálních 

bank. Nejnověji se přidala Čína. 

Vysoká míra optimizmu investorů.

Vojenských konflikt na Korejském poloostrově.

Odpor veřejnosti proti úsporným fiskálním 

balíčkům.
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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 peněţního 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

FŢP Fond ţivé planety akciový

FZL Zlatý fond komoditní

VFF Vyváţený 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, ţe z 

historických hodnot nelze stoprocentně predikovat následný stav.

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

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

daňových záleţitostí s tím, ţe nejsou určeny jako poradenská sluţba pro uzavření obchodů s 

jakýmikoliv finančními nástroji či zprostředkování sluţby jakékoliv povahy.

Osoby, jimţ 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 můţe obsahovat 

důvěrné informace, případně informace podléhající ochraně dle platné legislativy.

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

V případě, ţe jste tento text obdrţel(a) omylem, prosíme o jeho okamţité smazání.


