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Bankovní účet fondu:  166515573/5500

Oficiální název fondu: Fond korporátních dluhopisů 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
CZ0008471786
Dluhopisový
3
Generali Investments CEE, a.s.
Ing. Daniel Kukačka
15.11.2001
CZK
CZK 1,9594
CZK 4 262 574 875
CZK 3000 / 500
0 - 1% / 0%
 1,9%
80,31%
57
2,60%

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 státu

Rozdělení aktiv podle sektorů

Rozdělení aktiv podle splatnosti

Rozdělení aktiv podle ratingu

Nejvýznamnější pozice % z NAV
NOVOLIPET STEEL 4.45 19/2/2018 3,76%
HALYK SAVINGS BK 7.25 03/05/2017 3,72%
ALFA BANK 7.875 25/9/2017 3,67%
ERSTE BANK SUB L+40 19/7/2017 C12 3,64%
SB CAPITAL SBERRU 5.4 24/03/2017 3,59%
SOHO CHINA 5.75 07/11/2017 C15 3,54%
METALLOINVEST FIN 6.5 21/7/2016 3,52%
ALROSA FINANCE 7.75 3/11/2020 3,46%
KAZAGRO NATL MGMT 3.255 22/5/2019 3,24%
SEVERSTAL 6.7 25/10/2017 2,83%

durace dluhopisové části 2,25
hrubý výnos do splatnosti 4,53% p.a.

Vývoj hodnoty podílového listu (CZK)

Výkonnosti
1 měsíc 0,59% 2014 -4,27%
3 měsíce 1,76% 2013 3,44%
6 měsíců 1,27% 2012 12,76%
12 měsíců 3,39% 2011 -0,30%

Investiční zaměření a strategie
Fond je vhodný pro středně konzervativní investory, kteří hledají vyšší výnos, než 
jaký nabízejí státní dluhopisy, a počítají vyšším rizikem a investičním horizontem 
nejméně na dobu 3 let. Cílem fondu je taková konstrukce portfolia, aby ve 
střednědobém horizontu poskytovalo vyšší výnos v porovnání s průměrem 
dluhopisových fondů při různých scénářích vývoje úrokových sazeb. K tomuto cíli 
fond využívá následující investiční techniky: 1. aktivní řízení durace (dle výhledu 
ekonomik, úrokových sazeb a kapitálových trhů) 2. změny v regionální alokaci při 
zachování široké diverzifikace 3. změna v preferenci emitentů různých ratingů podle 
finanční situace firem    (převážná část portfolia bude alokována v dluhopisech 
ratingu BBB a BB a B) Z regionálního hlediska bude většina investic Fondu 
realizována prostřednictvím dluhopisů  emitentů ze střední a východní Evropy, 
rozvíjejících se trhů (tzv. Emerging Markets), Evropské Unie a USA.  

Investiční limity
Vklady                           max. 20%
Dluhopisy                      80 - 100%
Celková durace fondu   max. 5 let 
Měnové zajištění        85% - 105%

Měsíční komentář
V listopadu korporátní dluhopisy napříč regiony pokračovaly v růstu. Hlavními 
motory růstu byly: i) oznámení guvernéra ECB Draghiho o záměru od prosince dále 
uvolnit měnovou politiku, ii) stabilita defaultních sazeb a jejich výhledu na nízké 
úrovni, stabilizace ekonomiky Číny a oživení v EU. Pokles cen ropy, přestřelky na 
východní Ukrajině ani složitá geopolitická situace v Sýrii neměly na ruské dluhopisy 
významnější vliv. Turecké dluhopisy zpočátku profitovaly z volebního vítězství 
vládní strany AKP, v závěru měsíce po sestřelení ruského bombardéru SU-24 a 
následných ekonomických sankcích ze strany Ruska mírně oslabily. V první 
polovině listopadu jsme pokračovali v nákupech dluhopisů (zejména z Kazachstánu) 
s delší dobou do splatnosti a odprodejem kratších dluhopisů (zejména z Turecka) s 
cílem navýšit průměrnou duraci a více tak participovat na růstu dluhopisových trhů. 
Průměrná durace tak vzrostla o 0,15 na 2,2 (dlouhodobý průměr je 2). Během druhé 
poloviny měsíce jsme kromě odprodeje některých ruských dluhopisů, jejichž 
výnosový potenciál poklesl (po nárůstu ceny) využili nabídky emitentů na odkup (za 
ceny vyšší, než tržní) dluhopisů Kaztransgaz/2017 a Eurasia Developement 
Bank/2020 a 2022, čímž průměrná durace poklesla po hodnotu 2 a zainvestovanost 
na 96%. Regionální složení zůstalo meziměsíčně bez výraznějších změn, pouze 
podíl Turecka poklesl o 3% na 11% majetku fondu.


