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Klíčové události Vývoj finančních trhů

Akcie postihla korekce: 
trhy odrážely jiné faktory než
dobré firemní fundamenty

Na dluhopisové trhy působí kombinace
růstu rizikové averze a obav ze zpřísňování
měnové politiky.

Výnosy státních dluhopisů

Vývoj ceny zlata a ropy

Akciové indexy 1M 3M 1R

USA (DJIA) -4.28% 3.12% 20.26% 25 029

Německo (Dax) -5.71% -4.52% 5.08% 12 436

Střední Evropa -5.42% 1.93% 17.66% 1 899

Komodity 1M 3M 1R

Zlato -1.53% 3.74% 5.02% 1 319

Ropa Brent -4.74% 3.48% 18.33% 65.78
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Únor byl mimořádně volatilní měsíc. Navzdory silným
výsledkům společností se investoři zaměřili spíše na
ekonomický výhled, vyjádření FEDu a výkonnost americ-
kých vládních dluhopisů. Obavy z rychlejšího růstu inflace
přetrvávaly. Index S&P 500 (-3,9 %) skončil ve ztrátě,
přestože o něco zmírnil korekci z poloviny měsíce.
Nejslabšími sektory byly energie a spotřební zboží.
Evropské trhy kopírovaly vývoj v USA, když index Euros-
toxx odepsal 4 % své hodnoty a všechny větší burzy
uzavřely v červeném. Středoevropský region nebyl
výjimkou: hlavní index CECEEUR spadl o 5,4 %, přičemž
oslabily všechny trhy v čele s Polskem (-7,4 %).

Vládní dluhopisy zaznamenaly v únoru smíšený vývoj,
což platí pro globální trhy i pro středoevropský region.
Prolínal se vliv rétoriky centrálních bank a růstu obav
investorů z rizikových instrumentů. Kvůli očekávání růstu
sazeb FEDu klesly ceny amerických vládních dluhopisů,
výkon německých a českých dluhopisů byl naopak mírně
pozitivní. ECB v březnu zveřejní nový výhled HDP
a inflace v eurozóně, trh bude sledovat signály ohledně
ukončení programu nákupů aktiv. ČNB by měla na zase-
dání koncem března nechat repo sazbu beze změny na
úrovni 0,75 %. Pozornost se ale bude upírat na komen-
táře ke koruně. Ta je zřejmě nyní slabší, než ČNB před-
pokládala, což může vést k úvahám o dalším růstu úroků
v letošním roce.
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■ Sentiment na trzích se na začátku února prudce změnil. Volatilita vzrostla
a na výprodej na akciových trzích záhy reagovaly korekcí i kreditní trhy.
Prudký propad akciových a ostatních trhů tak ukončil dlouhé období
extrémně nízké volatility a růstu rizikových aktiv.

■ Hrozba uvalení dovozních cel ze strany USA znepokojila investory. Donald
Trump vyhlásil uvalení cel na dovoz oceli (25 %) a hliníku (10 %). Trhy čekají
na podmínky těchto ochranářských opatření, z  toho bude vyplývat
případná hrozba odvetných opatření ze strany postižených zemí.

Příležitosti Hrozby

■ Růst HDP v eurozóně za 4Q 2017 byl potvrzen na 0,6 % mezičtvrtletně
a 2,7 % meziročně, a to především díky silnému přispění exportů
a domácí poptávky. Průzkumy PMI naznačují možnost dalšího zrychlení
růstu na počátku roku 2018.

■ Solidní růst HDP v USA pokračuje. Data o růstu potvrzují pokračování
cca 3% hospodářského růstu. Sentiment spotřebitelů i firem je na
mnohaletých maximech a rezidenční investice nabírají na síle, jak tomu
nasvědčuje pokračující růst zaměstnanosti v sektoru a vysoké počty
stavebních povolení a zahájených staveb. Tvorba pracovních míst posko-
čila v únoru na 313 tisíc, což dává FEDu jasný signál, aby pokračoval
v cyklu zvyšování úrokových sazeb.

■ Chystá se historické politické jednání mezi USA a Severní Koreou. Prav-
děpodobně již na jaře se setká vládce Severní Koreje Kim Čong-un
s americkým prezidentem. Donald Trump přijal písemné pozvání, které
mu do Washingtonu doručila jihokorejská delegace. Součástí vzkazu od
severokorejského vůdce je také příslib, že zastaví zbrojení.
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Událost Vliv na trh Dopady

Růst hlavních ekonomik světa
zůstává silný

Světová politika

Hlavní centrální banky

Americký protekcionismus 

Data z USA potvrzují pokračování cca 3% hospodářského růstu, celkový obrázek zůstává pozitivní. Senti-
ment spotřebitelů i firem je na mnohaletých maximech a rezidenční investice nabírají na síle, jak tomu
nasvědčuje pokračující růst zaměstnanosti v sektoru a vysoké počty stavebních povolení a zahájených
staveb. Pro eurozónu byla prognóza růstu HDP v letošním roce navýšena z 2,3 na 2,4 %, pro roky 2019
(1,9 %) i 2020 (1,7 %) byl výhled ponechán beze změny.

Parlamentní volby v Itálii vyhrála podle předběžných výsledků středopravá koalice, v níž jsou nejvýra-
znějšími silami protiimigrační a euroskeptická Liga severu. Podle agentury Reuters je téměř jisté, že žádná
z hlavních politických sil nezískala většinu a že Italové dali přednost antisystémovým, euroskeptickým
a krajně pravicovým uskupením. Pozitivně naopak dopadlo vyjednávání německých politiků, kteří se
dohodli na velké koalici unie CDU/CSU a sociálních demokratů. Hnací motor evropské ekonomiky tak
bude pokračovat pod vedením staronové předsedkyně vlády Angely Merkelové, která se stane počtvrté
v řadě německou premiérkou. V polovině března se v Rusku budou konat prezidentské volby, ve kterých
stávající prezident Vladimir Putin obhajuje již počtvrté svůj šestiletý mandát. Hlavní kandidát opozice
Alexej Navalnyj nebyl k volbám připuštěn, Putinovo vítězství je v podstatě jisté.

Kongresu a investorům se poprvé v pozici předsedy FEDu představil nástupce Janet Yellenové Jerome
Powell, který ve svém prvním oficiálním vystoupení v Kongresu zdůraznil pozitivní trendy v ekonomice
a dodal, že neočekává významné dopady tržních turbulencí na ekonomiku. Celkově je však vnímán jako
zajištění kontinuity, neboť je členem Rady guvernérů FEDu od roku 2011. Klíčovým ukazatelem z USA
budou statistiky z trhu práce, který je stále na vzestupné trajektorii, což dává FEDu jasný signál, aby
pokračoval v cyklu zvyšování úrokových sazeb.

Události, které hýbou trhem

Americký prezident Donald Trump začátkem března představil své návrhy na uvalení dovozních cel na ocel
a hliník. Prezidentovo rozhodnutí výrazně komplikuje vyjednávání s nejbližšími partnery v rámci sdružení
volného obchodu NAFTA, která právě probíhají. Oba obchodní partneři - Kanada i Mexiko - už také varovali
před odvetnými opatřeními. Odvetou pohrozila také EU. I Čína chce bránit své zájmy, jakkoli by nerada
zabředla do obchodní války s USA. Investoři tak budou v nejbližších týdnech nervózní z vlny ochranářských
opatření, kterou může tento americký krok rozpoutat.



Komentář k fondům

Fond Komentář

FBK

FBD 

FKN

FKD

FGZ

FRE

FFB

DFKD

FVED

Generali Fond konzervativní 
Konzervativní fond investující převážně do termínovaných vkladů důvěryhodných bank a velmi bonitních dluhopisů. Doporučovaný minimální investiční horizont 1 rok.
Co se týká výnosů českých státních dluhopisů, tak zde během posledního roku došlo k výraznému růstu výnosů, a to především na krátkém konci. Navzdory této korekci státní
dluhopisy se i nadále obchodují s velmi nízkými výnosy, které nekorespondují s vývojem úrokových sazeb, neboť zahraniční investoři stále spekulují na další posílení české koruny.
Politika ČNB by ale měla postupně tlačit korunové úrokové a výnosy vládních dluhopisů nahoru. Růstový potenciál konzervativního fondu vzhledem k výše uvedeným skuteč-
nostem tak zůstává velmi nízký. V průběhu roku 2018 očekáváme jeho stagnaci a výnos blížící se kladné nule.   

Generali Fond vyvážený dluhopisový 
Fond investuje do mixu státních a firemních dluhopisů, přičemž převážná část těchto dluhopisů má investiční rating. Doporučovaný minimální investiční horizont jsou 3 roky.
Hlavní investiční taktika v roce 2018 se bude zaměřovat na udržení výnosového potenciálu investicemi do státních a korporátních dluhopisů z regionu střední a východní Evropy.
Doplňkově budou do portfolia nakupovány korporátních dluhopisů z rozvinutých zemí s cílem profitovat z výnosu daného vyšší durací této části portfolia. V průběhu roku 2018
očekáváme, že výnosy dluhopisů budou pokračovat ve svém růst. V USA bude pokračovat růst sazeb a také snižování bilance Fedu v Evropě by měl nahoru výnosy tlačit očeká-
váný růst sazeb v roce 2019 a dobrý stav ekonomiky. Což bude tlačit ceny dluhopisů dolů, naopak by se konečně měly snižovat náklady na zajištění. Výnos fondu tak bude
určován především poměrem mezi těmito dvěma vlivy.   

Generali Fond korporátních dluhopisů 
Dluhopisový fond investující převážně do kvalitních firemních dluhopisů. Doporučovaný minimální investiční horizont 3 roky.
Investiční taktika v letošním roce navazuje na předchozí rok ve dvou základních bodech -  udržování nízké průměrné durace s cílem omezení nepříznivého vlivu růstu úroko-
vých sazeb v USA a zároveň preference dluhopisů neinvestičního ratingu fundamentálně solidních firem, které nabízejí atraktivní výnosovou prémii, neboť příznivá úroveň default-
ních měr a oživení komodit vedly k redukci kreditních rizik v některých regionech (Rusko, Kazachstán). 

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída CZK
Dluhopisový fond investující převážně do kvalitních firemních dluhopisů. Vhodný pro klienty, kteří upřednostňují pravidelnou výplatu výnosu ve formě dividendy. Doporučovaný
minimální investiční horizont 3 roky. 
Stejný výhled jako u FKD.

Generali Fond východoevropských dluhopisů CZK 
Dluhopisový fond, který investuje v drtivé většině do státních dluhopisů zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy a Ruska. Doporučovaný minimální investiční horizont 5 let. 
Primárním cílem fondu je investice do kvalitních státních a korporátních dluhopisů a inkasovat pravidelné úrokové platby. Dalším záměrem je dlouhodobý růst tržní ceny dluho-
pisů díky poklesu rizikové přirážky vybraných jmen. V neposlední řadě je fond zčásti měnově nezajištěn v souvislosti s výhledem na konvergenci vybraných zemí regionu, a tím
pádem posilování místních měn, což by pozitivně ovlivnilo konečnou výkonnost fondu. 

Generali Fond balancovaný konzervativní 
Smíšený fond, který nabízí optimální mix dluhopisů a akcií. Doporučovaný minimální investiční horizont 5 let.
Ideální fond pro investory, kteří hledají bezpečí v dluhopisech a zároveň se mírně odváží investovat do akcií. Základní strategií je udržovat široce diverzifikované portfolio s cílem
nízké míry kolísání. Dluhopisová část portfolia (cca 75 % majetku fondu) je kombinací korporátních (s podobným složením jako FKD) a státních dluhopisů s globálním zamě-
řením. Akcie tvoří cca 25 % majetku fondu a jsou široce diverzifikované mezi USA, EU a rozvíjející se trhy. 

Generali Fond balancovaný dynamický 
Smíšený fond, který je určen pro méně konzervativní klienty, kteří hodlají spojit výhody akciového trhu a nižší volatility korporátních dluhopisů. Vyšší stabilitu fondu budou zajiš-
ťovat v menší míře zastoupené státní dluhopisy. Doporučovaný minimální investiční horizont 8 let.
Fond investuje prostředky převážně do akcií, preferujeme zejména stabilní akcie globálních značek, vybrané postupy fundamentální analýzy. Malé část portfolia (do 10 %
majetku) bude investována do akcií z rozvíjejících se trhů. Pro zvýšení diverzifikace fond rovněž investuje (do 10 % majetku) do regulovaných a na burzách obchodovaných fondů.
Ke snížení volatility fondu slouží dluhopisové investice a to jak firemní, tak státní.   

Generali Fond globálních značek 
Akciový fond, který investuje do firem obchodovaných na akciových trzích, které vlastní nejbonitnější obchodní značky na světě. Doporučovaný minimální investiční horizont 8 let.
Základem fondu globálních značek je výběr 100 titulů s nejhodnotnější globální značkou vypracovaný společností Interbrand. Seznam značek je na pravidelné bázi uveřejňován
prostřednictvím časopisu BusinessWeek. Minulý rok 2017 byl pro tyto akcie příznivý, neboť profitovaly z globálního ekonomického růstu a daňové reformy v USA. V letošním
roce pokračuje optimismus tažený růstem firemních zisků. 

Generali Fond světových akcií 
Akciový fond, který investuje do kvalitních světových společností, které jsou součástí globálního akciového indexu MSCI. Portfolio fondu je široce diverzifikováno jak na úrovni
sektorů, tak i z regionálního hlediska. Doporučovaný minimální investiční horizont 8 let. 
Až do konce roku 2015 fond investoval výhradně do výběru z 50 akcií nejhodnotnějších globálních značek, minulý vývoj fondu tedy vykazoval vysokou korelaci s Fondem
globálních značek. Počínaje rokem 2016 fond změnil název a investiční strategii a rozšířil tak svůj investiční potenciál zejména o region Emerging markets a sektory (např.
ropný., energetický a komoditní sektor), které akcie globálních značek nepokrývali. Minulý rok 2017 fond profitoval zejména z preference cyklického, finančního a technologic-
kého sektoru nad necyklickými (nápoje, potraviny, utility). V letošním roce pokračuje optimismus tažený zejména oživením firemních zisků jak v USA, tak v Evropské Unii a dále
pak v očekávání snížení daní americkému korporátnímu sektoru.         

Generali Fond ropy a energetiky 
Akciový fond, který se zaměřuje na investice do perspektivních oborů, jako jsou výroba elektrické energie, těžba a zpracování ropy, uhlí a zemního plynu. Doporučovaný mini-
mální investiční horizont 8 let.
Z pohledu ceny ropy, jakožto nejdůležitějšího faktoru pro vývoj fondu, lze nazvat letošní rok obdobím vyvažování nabídky a poptávky. Zatímco poptávka po ropě v důsledku
celosvětového ekonomického růstu roste, nabídku ropy pak ovlivňuje mnoho často protichůdných faktorů. Na jedné straně ropný kartel OPEC spolu s Ruskem prodloužily
dohodu o snížení těžby a to až do poloviny roku 2018. Rovněž těžba amerických břidličných těžařů v důsledku zlepšení efektivnosti nadále roste. Podle názoru analytiků by se
cena ropy měla držet poblíž současných úrovní 60 USD/b s omezeným prostorem pro další růst.  

Generali Fond farmacie a biotechnologie 
Akciový fond investující do akcií firem působících v oblasti zdravotní péče, farmacie a biotechnologie. Doporučovaný minimální investiční horizont 8 let.
Z hlediska vývoje akcií sektoru zdravotní péče můžeme říci, že po minulém roce, který byl ve znamení vysoké volatility a slabé výkonnosti těchto společností za akciovými trhy, došlo
po amerických volbách k přehodnocení výhledu na tento sektor. Překvapivá výhra D. Trumpa v prezidentských volbách mimo jiné nastartovala i růst farmaceutických a biotechno-
logických akcií. Zlepšenému sentimentu pomohla především očekávání spojená se zásadní změnou zdravotní reformy známé jako Obamacare a také tzv. repatriační plán, který
umožní americkým firmám přístup k jejich hotovosti uložené v zámoří. Přestože poslední vývoj naznačuje, že zrušení Obamacare se Trumpovi prosadit nepodaří, dobrou výkonnost
sektoru nově podporuje oživení firemních zisků sektoru biotechnologií.

FVD
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Fond Komentář

Generali Fond zlatý 
Fond investuje převážně do zlata, stříbra a dalších drahých kovů a do akcií firem těžících především zlato. Doporučovaný minimální investiční horizont 8 let.
Téměř polovina spravovaného majetku je alokována do zlata, třetina do těžařů zlata a zbylou část tvoří expozice vůči stříbru, platině a paládiu a hotovost. Doplňkově jsou do port-
folia pořizovány dluhopisy z oboru. Fond zajišťuje měnové riziko. Utahování měnové politiky ve Spojených státech, akciové trhy na maximech a všudypřítomný optimismus na
výhled světové ekonomiky jsou nejčastěji zmiňovanými faktory, proč analytici ani v letošním roce drahým kovům příliš nevěří. Nicméně všechny vyjmenované důvody jsou už
v cenách dávno obsažené a vývoj v minulém roce jen demonstruje, jak často se většina analytické obce může mýlit. Ať už na zlatě, anebo americkém dolaru, a opravdu jen několik
z nich správně identifikovalo bod obratu. Na rozdíl od přetrvávajícího konsenzu spatřujeme v drahých kovech dlouhodobou investiční příležitost. Rok 2017 definitivně završil konec
medvědího trendu. Dopady omezení investice do těžby a průzkumu z předešlých let a následné konsolidace napříč celým sektorem se materializují. 

Generali Fond nemovitostních akcií 
Fond investuje do akcií developerských firem, společností, které vlastní, pronajímají a spravují nemovitosti. Doporučovaný minimální investiční horizont 8 let.
Předchozí roky extrémně nízkých úrokových sazeb znamenaly pro realitní sektor velmi příznivé období, neboť to spolu s růstem světové ekonomiky vedlo k růstu poptávky
po rezidenčních nemovitostech. Rostly i ceny komerčních nemovitostí, jejichž atraktivitu, kromě nízkých úrokových sazeb, zvyšuje i záplava likvidity, kterou na trh pumpují
centrální banky. Velcí investoři tak nakupují více nemovitostí relativně k dluhopisům či akciím, než bylo dříve zvykem.  Rizikem může být v letošním roce růst výnosů, což by
zdražilo hypotéky. Je totiž velmi pravděpodobné, že po letech super-uvolněné měnové politiky se inflace konečně odrazila od svého dna.  

Generali Fond nových ekonomik 
Akciový fond, který se specializuje na země rozvíjejících se ekonomik, především na země BRIC - Brazílie, Rusko, Indie a Čína + Jižní Korea. Doporučovaný minimální inves-
tiční horizont 8 let.
Fond v loňském roce profitoval ze zlepšujícího se fundamentu firem patřících do regionu rozvíjejících se zemí. Na lokální ekonomiky pozitivně působila především lepší
výkonnost globální ekonomiky a její velmi dobré vyhlídky. Ty přetrvávají, takže dobrou výkonnost lze čekat i v roce 2018. To znamená, že region EM vstupuje do nového
roku v relativně silné pozici. Brazílie se vymanila z nejhorší recese za posledních sto let, ekonomika Ruska díky stabilizaci cen ropy poroste. Čínský ekonomický růst se sice
zpomaluje, ale toto zpomalení se nevychyluje z očekávání daných změnami, kterými prochází největší ekonomika EM. Hlavním rizikem tak zůstává především politická
nestabilita v některých regionech (především jde o válečné konflikty na Blízkém Východě, ve kterých se angažují Turecko a Rusko), a samozřejmě také očekávaný růst sazeb
v USA, což by mohlo vést k odlivu kapitálu ze zemí EM. Z hlediska valuací se akcie společností z rozvíjejících se ekonomik sice již neobchodují s tak výrazným diskontem
vůči vyspělým trhům jako loni, nicméně i tak má tento region potenciál pro další růst.   

Generali Fond východoevropských akcií 
Akciový fond, který investuje do společností operujících především v regionu střední a východní Evropy, v Rusku a Turecku. Doporučovaný min. investiční horizont 8 let.
Akciové trhy ve východní Evropě jsou z velké části navázány na západoevropské trhy. Očekáváme pokračující oživení evropského hospodářství, pozitivní vliv nízkých cen energií
i rostoucí spotřebitelské důvěry. Důležitou roli hraje také mimořádně uvolněná měnová politika Evropské centrální banky a bezprecedentně nízké výnosy na dluhopisových a peněž-
ních trzích. Uvedené faktory tlačí na růst zisků firem napříč celou Evropou, což se pozitivně promítá do cen akcií. Stále více se do popředí dostává také relativní podhodnocenost
evropských titulů vůči USA a v případě našeho regionu hraje důležitou roli mimořádně atraktivní dividendový výnos. Konvergenční proces s sebou nese mimo jiné tlak na posilo-
vání kurzů lokálních měn. Fond je zpravidla měnově nezajištěný, proto i tento faktor bude v dlouhém období pozitivně ovlivňovat výkonnost fondu.

Generali Fond živé planety 
Akciový fond, který se zaměřuje na akcie firem působících v oblastech, jako jsou např. zpracování a úprava vody, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové
materiály apod. Doporučovaný minimální investiční horizont 8 let.
V celkovém mixu výroby elektrické energie nabývají obnovitelné zdroje stále větší roli a ve fondu jsou alternativní zdroje energie zastoupeny mírou blízké 35 %. Zbylá část port-
folia je tvořena odpadním hospodářstvím či vodohospodářskými firmami, které vykazují stabilní hospodářské výsledky a chovají se podobně jako významné akciové indexy. V roce
2018 očekáváme stabilizaci sektoru obnovitelných zdrojů a jejich potenciální obrat, protože by v cenách akcií už veliký negativní sentiment měl být v značné míře započítán. 

Generali Fond fondů vyvážený 
Fond fondů, jehož strategií je vyvážení rizika mezi konzervativními produkty a investicí do akciových a komoditních titulů. Doporučovaný min. investiční horizont 5 let.
Aktivně řízený fond, kde největší váhu mají korporátní dluhopisy (1/3 majetku fondu). Akciová složka tvoří také přibližně 30 procent fondu. Další komponentou je Generali
Fond balancovaný konzervativní tvořící 18 %. K vyšší diverzifikaci slouží Generali Fond zlatý zastoupený ve fondu třemi procenty. Zbývající část tvoří konzervativní složka,
která vytváří polštář proti turbulencím. 

Generali Fond fondů dynamický 
Fond fondů, který investuje především do akciových podílových fondů. Doporučovaný minimální investiční horizont 8 let.
Aktivně řízený fond, kde převažuje akciová složka (80 % majetku fondu). Generali Fond balancovaný konzervativní je zastoupen 15 procenty. Zbylých 15 procent tvoří
korporátní dluhopisy, drahé kovy a nástroje peněžního trhu, a to prostřednictvím investic v příslušných fondech. 

Generali Fond komoditní 
Fond investuje primárně do investičních cenných papírů, které odráží ceny komodit. Vhodný doplněk ke klasickým třídám aktiv jako jsou akcie a dluhopisy. Doporučovaný
minimální investiční horizont 8 let.
Široce diverzifikovaný fond obsahuje všechny druhy komodit. Energie a průmyslové kovy jsou cyklická aktiva, jejichž vývoj do značné míry koresponduje s vývojem světového
hospodářství. A protože je ropa strategickou surovinou a současně nejobchodovanější komoditou, je jí v komoditních indexech přisuzována velká váha. Zemědělské komodity
skýtají zajímavý potenciál z důvodu růstu světové populace a omezené dostupnosti orné půdy. Drahé kovy slouží jako uchovatel hodnoty. Ceny komodit chodí v dlouhých cyklech
a nepřetržitě klesaly pět let v řadě. Konsolidace a následný obrat nastaly v loňském roce a růst globální ekonomiky tažený jak silnějším výhledem pro Spojené státy, tak výrazným
zlepšením na řadě rozvíjejících se trhů dává dobrý základ pro následující období. Postupně se zlepšuje také výhled na ropu, která má v komoditních indexech největší váhu.
Z dlouhodobého hlediska se jedná o fond se zajímavým potenciálem a díky svému diverzifikačnímu efektu zároveň slouží jako vhodný doplněk vyváženého portfolia investora.

Generali Prémiový konzervativní fond 
Konzervativní fond investující převážně do termínovaných vkladů důvěryhodných bank a velmi bonitních dluhopisů. Doporučovaný minimální investiční horizont 1 rok.
Hlavní investiční taktika v roce 2018 se bude zaměřovat na udržení výnosového potenciálu investicemi do státních a korporátních dluhopisů z regionu střední a východní
Evropy. Doplňkově budou do portfolia nakupovány korporátních dluhopisů z rozvinutých zemí s cílem profitovat z výnosu daného vyšší durací této části portfolio. Pro rok
2018 je očekáván růst inflačních očekávání, a to jak v Evropě, tak ve Spojených státech, což bude znamenat pokles cen dluhopisů. V průběhu roku 2018 tak očekáváme
stagnaci Fondu, respektive výnos v řádu několika málo desetin procenta. 

Generali Prémiový vyvážený fond CZK 
Smíšený fond, který investuje do širokého spektra cenných papírů. Optimální mix je dosažen kombinací státních dluhopisů, korporátních dluhopisů a akcií. Doporučovaný
minimální investiční horizont 5 let.
Dluhopisová část portfolia (cca 60% majetku) je kombinací korporátních  a státních dluhopisů s globálním zaměřením (podobné složením jako Fond korporátních dluhopisů).
Akciová část portfolia (cca 35 % majetku) je zaměřena globálně. Rozvinuté trhy jsou pokryté zejména akciemi globálních značek, rozvíjející se trhy jsou pokryté kombinací ETF
a jednotlivých akcií. Složení akciové části je vybíráno metodou TOP-DOWN, čili kombinací makroanalýz a fundamentálních analýz jednotlivých akcií. Fond představuje variantu
pro investory, kteří chtějí mít široce diverzifikované a zároveň vyvážené portfolio. Pro zvýšení diverzifikace fond rovněž investuje (do 10 % majetku) do regulovaných a na burzách
obchodovaných fondů.  Fond je aktivně řízen, čímž může investor dosáhnout vyššího zhodnocení.

Generali Prémiový dynamický fond
Dynamický fond je určen dlouhodobým investorům. Investiční strategie umožňuje flexibilně reagovat na události na finančních trzích a plynule měnit zastoupení jednotlivých
tříd aktiv. V neutrálním rozložení je většina majetku alokována do akcií a akciových fondů s preferovanými strategiemi, a to jak do širokých globálních, tak i vybraných národ-
ních a sektorových indexů, až na úroveň jednotlivých společností. Investiční vesmír zahrnuje také komodity. Skladba portfolia vychází z kombinace mikro a makro pohledu
(přístup bottom-up a top-down). Naopak v turbulentních dobách se dynamicky zvyšuje podíl konzervativnějších instrumentů, tj. především dluhopisů a nástrojů peněžního
trhu, a portfolio je lépe chráněno proti případným rizikům, zvýšené volatilitě a poklesům. V reakci na aktuální potřeby a výhled Fond aktivně pracuje také s měnovou pozicí.
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Vývoj fondů

Generali Fond konzervativní 

Generali Fond korporátních dluhopisů 

Generali Fond balancovaný konzervativní  

Generali Fond globálních značek 

Generali Fond světových akcií 

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Generali Fond ropy a energetiky 

Generali Fond nových ekonomik 

Generali Fond nemovitostních akcií 

Generali Fond zlatý

Generali Fond živé planety 

Generali Fond vyvážený dluhopisový 

Generali Fond fondů dynamický 

Generali Fond fondů vyvážený 

Generali Fond komoditní 

Generali Fond východoevropských akcií 

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Generali Fond východoevropských dluhopisů 

Generali Fond balancovaný dynamický  

Generali Prémiový konzervativní fond  

Generali Prémiový vyvážený fond  

Generali Prémiový dynamický fond 

Výkonnosti
Název fondu 1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let YTD

CZK CZK CZK CZK CZK CZK

-0.06% -0.52% -0.20% 1.21% 3.28% -0.33%

-0.17% -0.50% -0.78% 7.89% 7.51% -0.39%

-0.91% 1.43% 1.22% 8.07% 9.43% -0.17%

-4.47% 7.68% 10.59% 15.58% 47.35% -0.15%

-5.36% 5.92% 6.91% 11.67% N.A. -0.21%

-8.02% 0.30% 1.03% -2.90% 59.06% -0.87%

-8.72% 3.98% 1.70% -6.40% 1.55% -4.85%

-6.32% 2.41% 11.25% 3.95% 6.12% 0.37%

-6.68% -2.73% 2.60% 3.52% 34.65% -8.62%

-6.78% -8.45% -9.36% -13.32% -44.69% -3.70%

-3.06% -1.14% 2.93% 5.23% 41.61% -1.76%

-0.11% -0.52% -0.19% N.A. N.A. -0.36%

-3.55% 2.30% 4.45% 6.02% 17.85% -0.58%

-1.82% 0.79% 1.84% 6.22% 9.99% -0.36%

-2.68% 4.52% -2.77% -21.67% -44.93% 0.70%

-4.32% 0.52% 13.45% 19.59% 11.75% 1.49%

-0.15% -0.77% -1.13% -2.07% -6.46% -0.31%

-0.02% -0.75% -0.24% 5.27% N.A. -0.08%

-2.24% 4.26% 3.41% 5.54% N.A. -0.16%

-0.06% -1.01% -1.13% -0.67% N.A. -0.24%

-1.27% 1.90% 0.78% 3.26% N.A. -0.38%

-2.11% 2.44% 3.77% N.A. N.A. -0.46%
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Fond 1 rok 3 roky 5 let

Generali Fond globálních značek 10.59% 15.58% 47.35%

Pioneer - akciový fond 3.11% 6.41% 41.63%

ING - world fund -3.01% -2.53% 36.81%

ESPA stock global fund -0.21% 2.39% 64.07%

Porovnání dluhopisovy ́ch fondů (28.2.2018)Porovnání konzervativních fondů (28.2.2018)

Porovnání akciových fondů (28.2.2018)

Fond 1 rok 3 roky 5 let

Generali Fond korporátních dluhopisů -0.78% 7.89% 7.51%

Pioneer - obligační fond -4.77% -6.02% 1.29%

Amundi CR Dluhopisový PLUS -0.75% -2.31% 6.39%

ČS korporátní dluhopisový -1.16% 7.97% 3.23%

ČSOB Bond mix -2.02% -3.19% 5.74%

Conseq Invest dluhopisový 0.30% 1.09% 5.63%

Porovnání konkurence

Tento dokument má pouze informační charakter. Důležitá upozornění (tzv. „disclaimer“) jsou k dispozici na webových stránkách tvůrce
tohoto dokumentu Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. – www.generali-investments.cz/disclaimer.

Fond 1 rok 3 roky 5 let

Generali Fond konzervativní -0.20% 1.21% 3.28%

Pioneer Sporokonto -0.84% -0.92% -0.26%

KBC MultiCash CZK -0.90% -1.80% -2.76%

KB Peněžní trh -0.58% -0.99% -1.22%
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