
Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST 

Ukazatele fondu k  30.11.2015
Bankovní účet fondu:  166530263/5500

Oficiální název fondu: Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond  ČP INVEST 
investiční společnost, a.s.

Upozornění: Předtím než investujete do otevřeného podílového fondu, se důkladně 
seznamte se statutem fondu, který obsahuje podrobné informace. Předchozí 
výkonnost fondu nezaručuje stejné výsledky v budoucím období. Hodnota investice 
a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně 
investované částky.

ČP INVEST investiční společnost, a.s., Na Pankráci 1658/121, 140 21 Praha 4, 
Infolinka: 844 111 121, info@cpinvest.cz, www.cpinvest.cz

Základní údaje fondu
CZ0008474129
Akciový
5
Generali Investments CEE, a.s.
Martin Pecka
26.11.2001
CZK
CZK 1,7788
CZK 1 079 160 548
CZK 3000 / 500
0 - 4% / 0% 
 2,2%
-61,64%
46
12,98%

ISIN fondu
typ fondu
stupeň rizika
Portfolio management

datum zahájení prodeje
měna fondu
aktuální hodnota PL
velikost fondu
minimální investice
poplatky vstupní/výstupní
distribuční poplatek
obrátkovost fondu (roční)
počet titulů
volatilita (3 roky)

Rozdělení aktiv podle typu instrumentu

Rozdělení aktiv podle sektorů

Rozdělení aktiv podle státu

Rozdělení aktiv podle tržní kapitalizace

Nejvýznamnější pozice % z NAV
PFIZER INC 4,51%
GILEAD SCIENCES INC. 4,51%
AMGEN INC 4,24%
SANOFI 4,17%
ALLERGAN PLC 3,38%
BAYER AG-REG 3,22%
JOHNSON & JOHNSON 3,06%
ABBOTT LABORATORIES 2,73%
CELGENE CORPORATION 2,53%
ABBVIE INC. 2,51%

P/E fondu (forward) 17,94
dividendový výnos 1,54% p.a.

Vývoj hodnoty podílového listu (CZK)

Výkonnosti
1 měsíc 0,34% 2014 20,72%
3 měsíce 0,76% 2013 35,83%
6 měsíců -4,08% 2012 15,95%
12 měsíců 4,67% 2011 5,36%

Investiční zaměření a strategie
Podílníci tohoto odvětvově profilovaného fondu profitují z investic převážně do firem 
podnikajícím v oblasti zdravotní péče. Zdraví a lékařská péče jsou ve vyspělých 
zemích světa považovány za velmi důležité a vlády i občané bohatých států 
vynakládají značné prostředky na léčiva a služby ve zdravotnictví. Odvětví farmacie 
nezávisí tolik na ekonomickém cyklu. Bonita společností vyplývá především z jejich 
postavení na trhu, z kvality produktového portfolia, expirace patentů a aktuální fáze 
testů u potenciálních produktů.  Portfolio doplňují akcie biotechnologických firem, 
jsou sice velmi volatilní, ale mají výrazný růstový potenciál. Dále fond investuje také 
do výrobců zdravotnického zařízení a materiálů, poskytovatelů služeb v oboru 
zdravotní péče, zdravotních pojišťoven, atp. Měnové riziko je omezováno 
derivátovými obchody. Doporučený investiční horizont je nejméně na 8 let.

Investiční limity
Vklady                                                               max. 20%
Akcie                                                                 max. 100%
Cenné papíry fondu kolektivního investování   max. 10%
Měnové zajištění                                               85% – 105%

Měsíční komentář
Fond v listopadu skončil v mírném plusu, když většina podsektorů fondu stagnovala 
nebo mírně poklesla, s výjimkou biotechnologií, které vzrostly o cca 2,5%. Stále 
pokračuje silná aktivita v oblasti fúzí a akvizic. Nejnověji se farmaceutický gigant 
Pfizer dohodl s irskou společností Allergan na jeho převzetí, a to přibližně za 160 
miliard dolarů (v přepočtu 4 biliony korun). Dohoda představuje největší fúzi v historii 
farmaceutického sektoru. Konsolidace sektoru by měla pokračovat i v roce 2016, ve 
které budou velmi aktivní velké farmaceutické společnosti, tak aby byly schopny 
udržet si široké portfolio léků a novými léky nahrazovaly ty, kterým končí patentová 
ochrana. Daří se také v oblasti vývoje nových léků, když za poslední čtvrtletí 
americký regulátor (FDA) schválil nejvíce léků od roku 2012. Nejistoty jsou 
především na straně regulace, která tlačí na pokles cen léků a tím i zisků 
společností. Pro rok 2016 očekáváme pokračování pozitivního vývoje, když 
dlouhodobě dobré výsledky firem ospravedlňují i současné relativně vyšší valuace 
sektoru. V průběhu měsíce fond nakupoval mix evropských a americké 
farmaceutických společnosti, s cílem navýšit podíl akcií ve fondu.


