
Fond globálních značek ČP INVEST 

Ukazatele fondu k  30.11.2015
Bankovní účet fondu:  166515493/5500

Oficiální název fondu: Fond globálních značek 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
CZ0008471778
Akciový
5
Generali Investments CEE, a.s.
Ing. Daniel Kukačka
15.11.2001
CZK
CZK 1,4924
CZK 2 112 677 090
CZK 3000 / 500
0 - 4% / 0% 
 2,2%
13,66%
99
11,50%

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
ACCENTURE LTD 1,30%
BAIDU INC - ADR 1,27%
HEINEKEN N.V. 1,25%
GENERAL MOTORS CO. 1,22%
WELLS FARGO A CO 1,20%
ADOBE SYSTEMS INC 1,20%
DAIMLER AG 1,20%
TATA MOTORS LTD - SPON ADR 1,20%
CISCO Systems 1,19%
AT&T INC. 1,19%

P/E fondu (forward) 17,36
dividendový výnos 2,49% p.a.

Vývoj hodnoty podílového listu (CZK)

Výkonnosti
1 měsíc 1,11% 2014 3,55%
3 měsíce 6,62% 2013 25,48%
6 měsíců -1,82% 2012 13,84%
12 měsíců 0,55% 2011 -7,34%

Investiční zaměření a strategie
Fond globálních značek ČP INVEST je určen investorům, kteří se rozhodli pro 
uložení svých prostředků nejméně na 8 let a očekávají za to vyšší míru výnosů. 
Podílníci fondu profitují především na výnosu z akcií silných, světově proslulých 
firem – portfolio tvoří výběr ze 100 bonitních světových společností, které disponují 
nejsilnějšími globálními značkami podle žebříčku každoročně aktualizovaného 
společností Interbrand. Hlavní investiční principy jsou:   1. Shodná váha jednotlivých 
akcií v benchmarku (equal weighted přístup), což dává předpoklady k vyššímu, 
rizikově váženému výnosu oproti indexům váženým tržní kapitalizací (velikostí 
firmy);   2. Kvartální rebalancování;   3. Aktivní řízení portfolia v závislosti na 
vertikální fundamentální analýze (stabilita finančních ukazatelů v čase), horizontální 
analýze (porovnání v rámci oboru) a kvantitativní analýze (analýze statistických 
parametrů alfa, beta a korelace);   4. Zajištění měnového rizika.

Investiční limity
Vklady                    max. 20 %
Akcie                      80 - 100%
Měnové zajištění    85–105 %

Měsíční komentář
Akciové trhy USA zaznamenaly v polovině měsíce krátkodobý pokles kvůli nervozitě 
ze zvyšování sazeb po zveřejnění silného indikátoru tvorby nových pracovních míst, 
v druhé polovině po pozitivních informacích z FEDu (např. pokles ekonomických 
rizik, plán pozvolné trajektorie zvyšování sazeb) měsíce pokles odmazaly. Firemní 
výsledky za 3Q skončily v průměru meziročním poklesem 1,6%, zejména vlivem 
komoditních firem a exportérů, které doplácely na posílení dolaru a slabou 
poptávkou z rozvíjejících se trhů. Pro rok 2016 se očekává návrat k růstu firemních 
zisků, neboť vliv poklesu cen ropy a posílení dolaru postupně odezní. Evropské 
akcie převážně rostly, podpořeny oznámením guvernéra ECB Draghiho o záměru 
od prosince dále uvolnit měnovou politiku. Výhled na ziskovost firem (kromě 
komoditních sektorů) je příznivá vzhledem k ekonomickému oživení EU a oslabení 
EUR. Naopak akcie rozvíjejících se trhů (ve fondu zastoupeny minimálně) v 
průměru pokračovaly v poklesu spolu s komoditami, které byly taženy dolů silným 
dolarem a v případě ropy pak navíc pokračující převahou nabídky nad poptávkou. V 
minulém měsíci jsme realizovali několik drobnějších prodejů s cílem kompenzovat 
vliv posílení USD, který by jinak podíl akcií v korunovém vyjádření navýšil.


