
Přijde vám logické, že si v restauraci nevaříte sami? 
Vyberete si podle svého gusta a pak se spolehnete  
na profesionalitu kuchaře? 

Udělejte to podobně s investicemi. Získáte nejlepší 
kombinaci kapitálových výnosů a bezpečí.

Velká část investičních fondů vychází z principu, že 
klient přesně ví, do čeho chce investovat. A správce 
drží tomu odpovídající pozice. Jak se mění situace na 
kapitálových trzích, je ale dobré strategii občas upra-
vit. Aby navýšila výnosy v době růstů nebo ochranu 
při zvýšeném kolísání. Proto jsme se rozhodli přivést 
na trh rodinu fondů s názvem „Prémiová“.

U Prémiových fondů jsou investiční limity široké. Svo-
boda manažera řídit portfolio je přitom samozřejmě 
plně zapojená ve prospěch investorů. Koupí některé-
ho ze tří Prémiových fondů získáte:

1. Pohodlí a klid! Že vaše investice nepotřebuje 
změnu – na významnější situaci na trzích totiž 
za vás bude reagovat portfolio manažer.

2. Zároveň i jistotu, že po každé změně zůstane 
zachován primární charakter fondu: konzerva-
tivní, vyvážený či dynamický.

3. Nejlepší možné zkušenosti. Protože váš 
„kuchař“ je špičkovým odborníkem. Pracuje se 
zázemím největší české investiční společnosti 
a velké mezinárodní skupiny. Díky tomu dis-
ponuje analýzami od největšího analytického 
týmu v Evropě.

Vyberte si luxus a pohodlí

Pružná strategie 
s ochranou proti kolísání

PROČ S NÁMI INVESTOVAT?
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° Zvolíte si fond, který vám vyhovuje stupněm kolísání.  
A začnete vydělávat na aktuálních trendech.

° Zároveň získáte vyšší ochranu peněz při výkyvech trhů.

° Pro svůj majetek získáte péči špičkového manažera  
se zázemím největší české investiční společnosti  
a silné nadnárodní skupiny.

Prémiový konzervativní fond nabízí míru zhodno-
cení nad úrovní termínovaných depozitních produktů 
s mírným rizikem kolísání. Investuje zejména do korpo-
rátních a státních dluhopisů.

Prémiový vyvážený fond nabízí vyšší výnos zařaze-
ním akciové složky a vyvážením poměru výnosů  
a rizika. Minimální doporučená doba investice je 5 let.

Prémiový dynamický fond usiluje o vyšší výnosy 
tím, že investuje do akcií až na úrovni 95 % portfolia. 
Proto je jeho riziko kolísání vyšší než u fondu vyváže-
ného.

Jak Prémiové fondy fungují?
Prémiové fondy se od sebe liší výnosem a kolísáním
Každý investor s nimi najde vlastní ideální investiční kombinaci...

Prémiový 
konzervativní

Prémiový 
vyvážený

Prémiový 
dynamický
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www.cpinvestice.cz

Prémiové fondy

Největší správce aktiv v Česku
Značka ČP Investice reprezentuje velmi úspěšnou investiční společ-
nost Generali Investments CEE před klienty České pojišťovny.

Generali Investments CEE se sídlem v Praze spravuje aktiva ve výši 
zhruba 18,1 mld. eur. To je přibližně tolik jako 1/3 státního rozpočtu 
České republiky.

Se silnými kořeny a historií správy majetku v oblasti pojišťovnictví 
a penzí dlouhou více než 185 let je největší správcovskou společ-
ností ve střední a východní Evropě. 

Jako součást mezinárodní finanční skupiny Generali řídí aktiva 
pojišťoven a penzijních fondů z 11 zemí v tomto domácím regionu.

Také díky České pojišťovně, jejím pobočkám a obchodním zástup-
cům může svým klientům poskytovat mimořádnou péči.
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PRÉMIOVÝ 
DYNAMICKÝ 
FOND

Fond udržuje až 95 % dyna-
mických aktiv. Nejvíce v ak-
ciích z vyspělých trhů (USA, 
Irsko, Německo). Následují 
rozvíjející se ekonomiky  
včetně ČR. Nyní je doplňuje 
menším podílem korporát-
ních dluhopisů s vyššími 
výnosy do splatnosti.

Jak vybíráte ty správné akcie 
z „investičního vesmíru“?

                        Od r. 2008 ušel světový akciový trh kus cesty. 
I z hlediska regulace a bezpečnosti. To nám otevřelo nové 
příležitosti. V případě pochybností o růstu akcií nemusíme 
jen utíkat do státních dluhopisů. Můžeme použít tzv. defen-
zivní tituly, akcie vyplácející dividendy, měnové nástroje nebo 
dluhopisy firemní, s nadstandardním výnosem. Tím udržíme 
dynamický, byť omezený výnos. Vybíráme podle hodnotových 
analýz oborů, nebo i tzv. sektorové rotace. Každý obor se totiž 
v různých fázích ekonomického cyklu chová trochu jinak.

Patrik Hudec

” PATRIK HUDEC, CFA

Vystudoval finanční a pojist-
nou matematiku na Univerzitě 
Karlově v Praze. Kariéru zahájil 
ve skupině PPF. Investiční fondy 
spravuje od r. 2008. Ve skupině 
Generali zodpovídá za oddělení 
jejich investiční správy.

Jak se rozhodujete pro změnu 
poměru mezi dynamickou 
a konzervativní částí? 

Podle makroekonomických analýz. Ale také podle chování 
centrálních bank. Když to vypadá, že změní úrokové sazby, 
ovlivní to jak dluhopisy, tak akcie. Sledujeme i náladu ob-
chodníků. Ke snížení akciové složky nás může vést nejen 
pesimismus, ale i přehnaný optimismus. Ten naznačuje, že 
na růstovou vlnu naskočili i mnozí, kteří se nechali strhnout 
dlouhodobým růstem. A ten už ztratil na racionalitě. Naopak 
přehnaný pesimismus může často znamenat dobrý okamžik  
k nákupům.

” DANIEL KUKAČKA
Má přes 20 let zkušeností  
s kapitálovými trhy. Pracoval mj. 
pro PPF a Českou pojišťovnu. 
Ve skupině Generali působí od 
r. 2007. Spravuje několik jejích 
„vlajkových lodí“. Je absolventem 
ČVUT v Praze, oboru technická 
kybernetika.

Fond udržuje 30 až 35 %  
v akciích. Zhruba z poloviny 
jde o majitele některé 
z nejhodnotnějších svě-
tových značek. Zbytek je 
rozprostřen napříč obory 
i regiony. Část i v drahých 
kovech. Mezi dluhopisy pře-
važují korporátní, s vyšším 
výnosem.

PRÉMIOVÝ 
VYVÁŽENÝ 
FOND 

PRÉMIOVÝ 
KONZERVATIV-
NÍ FOND

Fond nakupuje především 
dluhopisy. Volnosti dané 
statutem využívá k aktivnímu 
obchodování podle tržních 
cen. Během roku obmění  
i ¾ aktiv. Velký podíl peněz 
může přesunout i do po-
kladničních poukázek, nebo 
naopak dluhopisů s vyššími 
výnosy apod.

MARTIN PECKA
Makléřskou licenci získal již  
v r. 1994. Poté se stal obchodním 
ředitelem Prvního privatizačního 
investičního fondu. Od r. 2001 
fondy spravuje, od r. 2007  
ve skupině Generali. Stará se mj.  
o konzervativní nástroje  
a akcie střední a východní Evropy.

Jak využíváte větší volnost 
fondu, který stále zůstává 
konzervativním?

Také u konzervativních investic je dobré mít možnost volby. 
Mezi jednotlivými regiony, sektory i nástroji. Tedy peněžním  
trhem, měnami, obligacemi států a obligacemi firem. Proto 
portfolio spravujeme velice aktivně. Jen za tři čtvrtletí roku 
2018 jsme provedli přes 90 obchodů. To je na konzervativní 
fond poměrně dost. Splatnost nakoupených investičních ná-
strojů také může být o něco delší, než bývá zvykem - zhruba  
1,5 roku. To nám dává větší výběr. A přitom jde stále o bezpeč-
ný horizont, na kterém nedochází k nepříjemným překvapením.

Martin Pecka

”
Daniel Kukačka

www.cpinvestice.cz
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Upozornění: Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není 
zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete 
ve sdělení klíčových informací  a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na stránkách  
www.cpinvestice.cz v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto do-
kumenty k dispozici v sídle obhospodařovatele investičních fondů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., a dále též  
u smluvních partnerů.


