
Komentář – duben až červen 2010

Allianz investiční fondy 

Eurozóna se může díky 
dluhům některých 
států dostat do vážných 
problémů.

Dow Jones Industrial Average
-9,97% /-6,27 %

Výkonnost hlavních indexů

NASDAQ Composite
-12,04%/-7,05 %

Brasil BOVESPA 
-13,41%/-11,16 %

PX 50 (Česká republika)
-7,76%/-1,20%

DJ Eurostoxx 50
–12,21%/–13,21%

Russian RTX index
-14,83%/-7,29%

NIKKEI 225 (Japonsko)
-15,40%/-11,04 %

HANG SENG (Čína)
–5,23%/–7,97%

* První údaj značí výkonnost v daném měsíci, druhý od začátku roku.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaruče-
na není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Bombai Stock Exxhange
+0,99%/+1,35%

až o 50 basických bodů. Situace se v Řecku 
začala silně komplikovat. Výnosy na dvouletých 
řeckých dluhopisech dosáhly téměř 14 %, což 
Řecku znemožnilo  zabezpečit se fi nancováním 
na dluhopisových trzích. Na scénu musela přijít 
Evropská unie a Mezinárodní měnový fond, kteří 
poskytly Řecku úvěrovou linku. Spekuluje se také 
o preventivní pomoci pro Španělsko. Řeckou 
pomoc však podmiňují mnohá opatření, která 
budou mít negativní vliv na hospodářský růst. 
Krize se také negativně projevila i na společné 
evropské měně. EURo prudce oslabilo vůči 
americkému dolaru. Za poslední tři měsíce 
ztratilo téměř 9 % hodnoty.
Česká národní banka rozhodovala o nastave-
ní dvou týdenní REPO sazby ve druhém kvartálu 
hned dvakrát. V květnu překvapivě snížila sazbu 
na současnou úroveň 0.75 %. Hlavními faktory 
byly zřejmě velmi malá míra infl ace a nízká spo-
třeba domácností. Infl ace stále dosahuje překva-
pivě nízkých čísel. Infl ace měřená indexem CPI 
rostla v květnu meziročně o 1.20 %. Mírné zlep-
šení zaznamenává průmyslová výroba. Zlepšu-
jí se také čísla týkající se nezaměstnanosti. Ma-
loobchodní tržby také pomalu začínají narůstat 
po poklesech z předchozích měsíců. 

Evropská centrální banka ponechala referenč-
ní sazbu nezměněnou na úrovni 1.00 %. Sazba 
bude na této úrovni ponechána pravděpodob-
ně delší dobu. Důvodem jsou přetrvávající pro-
blémy dluhového charakteru. Řecko bylo nuce-
no požádat o půjčku, protože fi nancování pomo-
cí dluhopisů bylo téměř nemožné. Přijetí půjčky 
je podmíněno snížením rozpočtového defi citu 
pomocí snížení mezd ve veřejném sektoru, sní-
žením penzí a státních výdajů a zvýšením daně 
z přidané hodnoty a také spotřební daně. Situ-
ace by mohla být kritičtější, kdyby se do problé-
mů dostalo Španělsko, které se na HDP Eurozó-
ny podílí téměř 9 %, zatím co Řecko pouze 2 %. 
Nezaměstnanost vykazuje stále 10 % hranici. In-
fl ace je poměrně stabilní. V květnu rostla mezi-
ročně o 1.60 %.
Situace v USA je poměrně stabilnější, avšak exis-
tuje riziko, že problémy v Eurozóně se mohou 
výrazně podepsat na americké ekonomice. FED 
zatím ponechal sazbu na úrovni 0-0.25 %. Situ-
ace na trhu práce stále není úplně stabilní. Čísla 
v tuto chvíli nedosahují očekávání. Nezaměstna-
nost se pohybuje na úrovni 9.70 %.

Komentář k vývoji 
na fi nančních trzích

Počátkem kvartálu zaznamenaly ceny dluhopisů 
poměrně slušný nárůst. Situace se zhoršila 
především díky fi skálním problémům některých 
evropských států (zejména Řecka, Španělska…). 
Ovšem díky vládním stimulům ze strany EU 
a MMF a pozitivním zprávám uvnitř České 
ekonomiky se brzy uklidnila. Výnosová křivka se 
mírně zploštila. Výnosy rostly hlavně na krátkém 
konci (s dobou splatnosti do 4 let). Swapové 
sazby výrazně poklesly. Pokles byl v průměru 



Měsíční zpráva – duben až červen 2010

Allianz dluhopisový fond 
a Fond Garance

Investiční strategie

Allianz dluhopisový fond Jistota – Bezpečná 
investice založená na investování do státních, 
resp. státem garantovaných dluhopisů.

Allianz Fond Garance – Široce diverzifi kovaná 
investiční strategie umožňuje investovat do ter-
mínových depozit, dluhopisů, akcií i investičních 
fondů.

Komentář k Allianz 
dluhopisovému fondu Jistota

Allianz dluhopisový fond Jistota ve druhém kvar-
tálu zaznamenal poměrně slušný nárůst. České 
dluhopisy výrazně překonaly akciové trhy. Růst 
byl znatelný především počátkem kvartálu. Fond 
poté mírně poklesl především díky situaci v Řec-
ku a z toho plynoucího růstu rizikové averze. 
Další pozitivní zprávou je výsledek voleb. Vítěz-
ná pravice by měla přispět k zúžení současného 
defi citu veřejných fi nancí. Swapové sazby výraz-
ně poklesly. Pokles byl v průměru až o 50 basic-
kých bodů. Proběhlo také poměrně málo aukcí. 
Ve třetím kvartálu se však očekává zvýšení emis-
ního objemu. EURová emise se nakonec nekona-
la. Problémy Řecka zvýšily náklady na fi nancová-
ní se v zahraniční měně.
Česká národní banka rozhodovala dvakrát o na-
stavení dvou týdenní REPO sazby. V květnu pře-
kvapivě snížila sazbu na současnou úroveň 
0.75 %. Hlavními faktory byla zřejmě velmi malá 
míra infl ace a nízká spotřeba domácností. Infl a-
ce stále dosahuje překvapivě nízkých hodnot. In-
fl ace měřená indexem CPI rostla v květnu me-
ziročně o 1.20 %. Mírné zlepšení zaznamenává 
průmyslová výroba. Zlepšují se také čísla týkají-
cí se nezaměstnanosti.
Ve druhém kvartálu nebyla v Allianz dluhopiso-
vém fondu Jistota provedena žádná nová akvi-
zice.

Ve druhém kvartálu 
české dluhopisy výrazně 
překonaly akciové trhy.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaruče-
na není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Kategorie rizika a výnosu

Allianz dluhopisový fond

Fond Garance

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

TOP 5 Holdings Dluhopisový fond Jistota  

   kupón splatnost

CZGB 3,80 % 11. 04. 2015

CZGB 3,55 % 18. 10. 2012

CZGB 5,70 % 25. 05. 2024 

 kupón splatnost

CZGB 5,00 % 11. 04. 2019 

CZGB 4,00 %  11. 04. 2017

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

  Allianz dluhopisový fond 0,24% 10,11% 16,52% 14,46% 24,91%

  Fond Garance   garantovaných 2,4 % ročně

Zhodnocení v letech 2002–2009

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Allianz dluhopisový fond Fond Garance

Vývoj ceny podílové jednotky pro oba fondy za posledních 5 let
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Měsíční zpráva – duben až červen 2010

Allianz akciový fond Evropa
a Allianz akciový fond Global

Investiční strategie

Investiční strategie spočívá ve 100 % investo-
vání do evropských akcií (fond Evropa) a 100 % 
investování do akcií veřejně obchodovaných 
společností a akciových fondů po celém světě 
(fond Global). Výkonnost fondu primárně závi-
sí na výkonnosti evropského respektive světové-
ho kapitálového trhu. Celkovou výkonnost fondu 
Evropa rovněž ovlivňují změny devizového kurzu 
domácí měny vůči euru. Fond Global je částečně 
zajištěn proti měnovému riziku.

Komentář k Allianz akciovému 
fondu Europa a akciovému fondu 
Global

Situace a nejistota kolem Eurozóny měla také 
vliv na akciové trhy. Situace se v Řecku začala sil-
ně komplikovat. Výnosy na dvouletých řeckých 
dluhopisech dosáhly téměř 14 %, což znemož-
nilo Řecku zabezpečení fi nancování na dluho-
pisových trzích. Na scénu musela přijít Evropská 
unie a Mezinárodní měnový fond, které poskyt-
ly Řecku úvěrovou linku. Spekuluje se také o pre-
ventivní pomoci pro Španělsko. Situace v USA 
je poměrně stabilnější, přesto existuje riziko, že 
problémy v Eurozóně se mohou výrazně pode-
psat na americké ekonomice. FED zatím pone-
chal sazbu na úrovni 0-0.25 %. Referenční sazba 
by měla začít růst dříve než v Eurozóně. Situace 
na trhu práce stále není úplně stabilní. Čísla za-
tím nedosahují očekávání. Nezaměstnanost se 
pohybuje na úrovni 9.70 %.
Allianz akciové fondy Evropa a Global si ve dru-
hém kvartálu nevedly dobře. Fond Global si však 
vedl lépe především díky menšímu zastoupení 
evropských akcií v portfoliu.
Koruna na výkonnost neměla zásadní vliv. 
Ve druhém kvartálu oslabila o 0.87 %. 

Evropské akcie jsou díky 
fi skálním problémům 
stále pod větším tlakem. 

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaruče-
na není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Kategorie rizika a výnosu

Allianz akciový fond Evropa

Allianz akciový fond Global

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

TOP 5 - Allianz akciový fond Evropa  TOP 5 - Allianz akciový fond Global  

  
TOTAL SA 5,31 %

BANCO SANTANDER SA 4,65 %

TELEFONICA SA 4,22 %

SIEMENS AG 4,17 %

SANOFI-AVENTIS SA 4,05 %

NESTLE SA 2,61 %

WELLS FARGO & CO 2,35 %

BHP BILLITON PLC 2,32 %

SONY CORP 2,31 %

APPLE INC 2,04 %

%

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

  Allianz akciový fond Evropa –0,63 % 5,85 % –45,00 % –27,00 % –29,00 %

  Allianz akciový fond Global –0,55 % 31,29 % – – –20,17 %

Zhodnocení v letech 2002–2009
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Měsíční zpráva – duben až červen 2010

Allianz smíšený fond Rovnováha 
a Allianz smíšený fond Dynamika

Investiční strategie

Fond Rovnováha investuje 40-60 % prostředků 
do akcií v eurozóně. Dále fond investuje do dlu-
hopisů s evropským investičním ratingem. Fond 
Dynamika investuje 60-80 % prostředků do akcií 
v eurozóně. Cílem investiční strategie fondů je do-
sažení tržních výnosů dluhopisové složky a dlou-
hodobého kapitálového růstu akciové složky.

Komentář k Allianz smíšenému 
fondu Rovnováha a smíšenému 
fondu Dynamika

Situace v Eurozóně se komplikuje a sazby prav-
děpodobně zůstanou nízké po delší dobu než se 
původně očekávalo.
Akciová složka si vedla poměrně špatně. Situace 
a nejistota kolem Eurozóny měla také vliv na ak-
ciové trhy. Situace se v Řecku začala silně kom-
plikovat. Výnosy na dvouletých řeckých dluhopi-
sech dosáhly téměř 14 %, což znemožnilo Řec-
ku zabezpečení fi nancování na dluhopisových 
trzích. Spekuluje se také o preventivní pomoci 
pro Španělsko. 
Situace v USA je poměrně stabilnější, avšak exis-
tuje riziko, že problémy v Eurozóně se mohou 
výrazně podepsat na americké ekonomice. 
Nulová až mírně záporná výnosnost fondů Alli-
anz akciový fond Rovnováha a Dynamika byla ta-
žena hlavně akciovou složkou. Dluhopisová slož-
ka si díky poklesu výnosů vedla poměrně slušně. 
Allianz fond Rovnováha překonal Allianz fond 
Dynamiku především díky slabší české koruně. 
Koruna na výkonnost neměla zásadní vliv. Ve 
druhém kvartálu  oslabila o 0.87 %. 

Problémy v Eurozóně 
a výhled podporující nižší 
sazby táhly dluhopisovou 
složku nahoru. Naopak 
akciová složka poklesla.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaruče-
na není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Kategorie rizika a výnosu

Allianz smíšený fond Rovnováha

Allianz smíšený fond Dynamika

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

BTPS 5 03/01/25 4,05 %

DBR 4 01/04/37 3,75 %

DBR 5 01/04/12 3,18 %

TOTAL SA 2,99 %

BTPS 4 1/4 03/01/20 2,75 %

TOTAL SA 4,18 %

TELEFONICA SA 3,64 %

BANCO SANTANDER SA 3,17 %

BAYER AG 2,85 %

ANHEUSER-BUSCH INBEV N 2,77 %

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

  Allianz smíšený fond Rovnováha 1,01 % 11,06 % –13,21 % –14,63 % –7,49 %

  Allianz smíšený fond Dynamika 0,00 % 12,70 % – – –9,75 %

Zhodnocení v letech 2002–2009

Rating podkladových fondů

Allianz smíšený fond Rovnováha Allianz smíšený fond Dynamika

TOP 5 - Allianz smíšený fond Rovnováha  TOP 5 - Allianz smíšený fond Dynamika 
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Allianz fond Komodity

Investiční strategie

Fond participuje na výkonnosti indexu CORALS 
(USD), který je složený z jednotlivých komoditních 
a surovinových futures kontraktů. Váhy 
jednotlivých složek závisejí na fundamentální 
a technické analýze a jsou měsíčně převažovány. 
Index zaujímá jak dlouhé, tak i krátké pozice. Může 
tedy spekulovat na růst i na pokles cen futures 
jednotlivých surovin a komodit.

Komentář 
k Allianz fondu Komodity

Ceny komodit táhly dolu akciové trhy. Nejistota 
spojená s problémy v Eurozóně a možný nega-
tivní vliv na hospodářský růst se negativně proje-
vila na cenách u většiny komodit. Výjimkou byly 
drahé kovy. Na poklesu se také podepsal posilu-
jící americký dolar. Cena ropy se dostala z hrani-
ce kolem 86 USD za barel až na úroveň kolem 
65 dolarů. Ovšem po dobrých zprávách týkají-
cích se objednávek dlouhodobé spotřeby a zá-
sob ropy rostla směrem k 75 USD za barel. Sti-
mulem byl také výbuch na ropné plošině spo-
lečnosti BP a z toho plynoucí zákaz hluboko-
mořské těžby ropy v oblasti mexického zálivu. 
Ve druhém kvartálu se naopak dařilo drahým ko-
vům. Cena zlata rostla o 11.18 % a stříbro posíli-
lo o 5.87 %. Ceny drahých kovů rostly i navzdo-
ry nízké infl aci. Investoři zřejmě očekávají vyš-
ší infl aci v budoucnu nebo je nakupují z důvodu 
rostoucí nejistoty. Cena sojových bobů poklesla 
o 2.51 %. Poměrně velký pokles zaznamenaly hli-
ník a měď. Obavy z hospodářského růstu a rozší-
ření problémů v Eurozóně zavážily nejvíce. Hliník 
poklesl o 14.68 % a měď poklesla 16.88 %. 
Cena fondu byla pozitivně ovlivněna kurzem 
EUR/CZK. Ve druhém kvartálu koruna oslabila 
o 0.87 %. 

Ceny komodit v prvním 
kvartálu klesly v reakci 
na obavy ze zpomalení 
hospodářského růstu.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaruče-
na není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Kategorie rizika a výnosu

Allianz fond Komodity

ROPA 18,00 %

HLINÍK 18,00 %

MĚĎ 15,00 %

SOJOVÉ BOBY 15,00 %

ZLATO 7,00 %

BEZOLOVNATÝ BENZÍN 6,00 %

TOPNÝ OLEJ 5,00 %

PLYNOVÝ OLEJ 4,00 %

ZEMNÍ PLYN 4,00 %

KUKUŘICE 3,00 %

Rating podkladových fondů

TOP 10 Allianz fond Komodity  

    

1 2 3 4 5 6 7

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

  Allianz fond Komodity 1,37 % – – – 0,82 %

Vývoj ceny podílové jednotky
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Měsíční zpráva – duben až červen 2010

Allianz fond Energie

Investiční strategie

Čistě akciový fond investující do světových 
společností podnikajících v oblasti energií. Fond 
může investovat i do podílových fondů nebo 
indexových akcií v oblasti energií. Jako akciový fond 
při vyšší míře rizika poskytuje možnost vysokého 
zhodnocení vkladů.

Komentář k Allianz fondu Energie

Allianz fond Energie ve druhém kvartálu mír-
ně poklesl. Ceny akcií energetických společností 
byly taženy dolu spolu s celým akciovým trhem. 
Poklesly také ceny energií. Situace a nejistota ko-
lem Eurozóny měla na akciové trhy zásadní vliv. 
Situace se v Řecku začala silně komplikovat. Vý-
nosy na dvouletých řeckých dluhopisech dosáhly 
téměř 14 %, což znemožnilo Řecku zabezpeče-
ní fi nancování na dluhopisových trzích. Na scénu 
museli přijít Evropská unie a Mezinárodní měno-
vý fond, kteří poskytly Řecku úvěrovou linku. Nej-
větší pokles zaznamenaly společnosti BP a Trans-
ocean. Výbuch na ropné plošině v mexickém zá-
livu a následný únik ropy měl na obě společnos-
ti nepříznivý vliv. Nejistota kolem nákladů na za-
stavení úniku ropy, vyčištění zálivu a následné 
vyplacení náhrad za ušlé škody poslala akcie BP 
na čtrnáctileté minimum. Její akcie tak ztratily 
téměř 50 % hodnoty.
Situace v USA je poměrně stabilnější, avšak exis-
tuje riziko, že problémy v Eurozóně se mohou 
výrazně podepsat na americké ekonomice. FED 
zatím ponechal sazbu na úrovni 0-0.25 %. Refe-
renční sazba by měla začít růst dříve než v Eu-
rozóně. Situace na trhu práce stále není úplně 
stabilizována. Čísla zatím nedosahují očekávání. 
Nezaměstnanost se pohybuje na úrovni 9.70 %.

Akcie energetických 
společností zaznamenaly 
ve druhém kvartálu 
pokles v návaznosti 
na negativní sentiment 
na akciových trzích.

Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaruče-
na není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Kategorie rizika a výnosu

Allianz fond Energie

EXXON MOBIL CORP 8,81%

TOTAL SA 8,65%

BG GROUP PLC 6,46%

ANADARKO PETROLEUM COR 5,54%

CHEVRON CORP 4,68%

BP PLC 3,86%

SUNCOR ENERGY INC 3,76%

DEVON ENERGY CORP 3,40%

TRANSOCEAN LTD 3,38%

HALLIBURTON CO 3,37%

Rating podkladových fondů

TOP 10 Allianz fond Energie

1 2 3 4 5 6 7

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

  Allianz fond Energie -3,48 % – – – 4,33 %

Vývoj ceny podílové jednotky
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