
Komentář – říjen až prosinec 2010

Allianz investiční fondy 

Situace v Eurozóně 
se ve čtvrtém kvartálu 
opět zhoršila.

Výkonnost hlavních indexů

* První údaj značí výkonnost v daném období, 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.

40 basických bodů. Riziková přirážka se výrazně 
nezměnila, byl však zaznamenán nárůst swapo-
vých sazeb. Kvantitativní uvolňování v USA půso-
bilo pozitivně na akciové trhy, což zvyšovalo rizi-
kový apetit ze strany investorů, kteří přesouvali 
svá aktiva z méně rizikových do více rizikových 
aktiv.
Na fi nančním trhu by si měla Česká republika 
v roce 2011 půjčit kolem 220 miliard CZK, což 
je přibližně o 30 miliard méně než v roce 2010. 
Ve třetím kvartálu vzrostla Česká ekonomika 
o 2.8 %, což je o 0.2 % méně, než původní od-
hady. HDP by mělo v roce 2010 vykázat růst 
kolem 2.0 %. Ministerstvo fi nancí zvýšilo výhled 
růstu HDP z 1.6  na 2.2 %. Veřejný defi cit by tak 
mohl v roce 2010 dosáhnout 5.1 % v porovná-
ní s plánovanými 5.3 %.  V příštím roce by však 
ekonomika měla růst pomaleji než v roce 2010. 
Důvodem jsou vládní opatření pro snížení defi ci-
tu veřejných fi nancí, zpomalení poptávky ze za-
hraničí a také zastavení expanze fotovoltaických 
elektráren. HDP by tak měl podle odhadů vzrůst 
o 1.80 %. Infl ace se meziročně zvýšila na úroveň 
2.0 % (údaje za listopad). Nezaměstnanost se 
stále pohybuje kolem 8.6 až 8.5 %. Nezaměstna-
nost se tak dostala na úroveň ze září 2009. ČNB 

ponechala dvoutýdenní REPO sazbu nezmě-
něnou na úrovni 0.75 %. Proinfl ační rizika, mezi 
které ČNB řadí slabší českou korunu a rostoucí 
ceny komodit, jsou poměrně vyrovnané.
Situace v Eurozóně se opět zhoršila. Irsko se 
rozhodlo pro sanaci některých bank a Řecký 
defi cit byl vyšší, než se předpokládalo. Situace 
měla negativní vliv na fi nancování států „PIGS“. 
Náklady na emisi dluhopisů se zvýšily u těchto 
států o několik desítek až stovek basických bodů. 
Řecko dostalo odklad splatnosti nouzového 
úvěru z roku 2015 na rok 2021. Země Evropské 
unie také odsouhlasily půjčku Irsku ve výši 67,5 
miliardy eur, která má pomoci zvládnout náklady 
masivní bankovní krize. Evropská centrální banka 
ponechala referenční úrokovou sazbu nezmě-
něnou na úrovni 1.00 %.
V USA došlo ke druhému kolu kvantitativního 
uvolňování. Akciové trhy tak reagovaly růstem. 
FED na podporu americké ekonomiky nakoupí 
státní dluhopisy v hodnotě 600 miliard USD. Ne-
zaměstnanost se dostala na úroveň 9.8 % (údaj 
z listopadu).
Meziměsíční a meziroční výkonnosti jednotli-
vých indexů jsou zahrnuty v mapě výkonností 
hlavních indexů.

Komentář k vývoji 
na fi nančních trzích

Ve čtvrtém kvartálu se opět do popředí dostaly 
špatné zprávy z Eurozóny. Irsko se rozhodlo  pro 
sanaci některých bank a Řecký defi cit byl vyš-
ší, než se předpokládalo. Špatná situace měla 
na Českou republiku pouze okrajový vliv a trhy 
nereagovaly již tak chaoticky jako při propuk-
nutí krize. Stále však platí, že hlavní rizika pro 
oživení České ekonomiky mají externí charak-
ter. Celosvětové ekonomické oživení působilo 
na růst úrokových měr z jejích rekordně nízkých 
hodnot. Výnosová křivka tak zestrměla a výnosy 
na českých dluhopisech rostly přibližně o 20 až 

Dow Jones Industrial Average
+7,32 % /+11,02 %

NASDAQ Composite
+12,00 %/+16,91 %

Brasil BOVESPA 
–0,18 %/+1,04 %
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+8,24 %/+9,62 %

DJ Eurostoxx 50
+1,63 %/–5,81 %

Russian RTX index
+17,42 %/+22,54 %
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+9,17 %/–3,01 %

HANG SENG (Čína)
+3,03 %/+5,32 %

Bombai Stock Exxhange
+2,19 %/+17,43 %



Komentář – říjen až prosinec 2010

Allianz dluhopisový fond Jistota
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 čtvrtém kvar-
tálu mírně stagnoval. Celosvětové ekonomické 
oživení působilo na růst úrokových měr z jejích 
rekordně nízkých hodnot. Výnosová křivka tak 
zestrměla a výnosy na českých dluhopisech rost-
ly přibližně o 20 až 40 basických bodů. Riziková 
přirážka se výrazně nezměnila, byl však zazna-
menán nárůst swapových sazeb. Kvantitativní 
uvolňování v USA působilo pozitivně na akciové 
trhy, což zvyšovalo rizikový apetit ze strany in-
vestorů, kteří přesouvali svá aktiva z méně riziko-
vých do více rizikových aktiv.
Zahraniční dluh České republiky se ve třetím 
kvartálu nepatrně zvýšil z 43.8 % na 45.7 % na  
HDP. Infl ace se meziročně zvýšila na úroveň 2.0 % 
(data za listopad). Nezaměstnanost se pohybu-
je kolem 8.6 až 8.5 %. Nezaměstnanost se tak 
dostala na úroveň ze září 2009. ČNB ponechala 
dvoutýdenní REPO sazbu nezměněnou na úrov-
ni 0.75 %. Proinfl ační rizika, mezi které ČNB řadí 
slabší českou korunu a rostoucí ceny komodit, 
jsou poměrně vyrovnané. Na posledním hlasová-
ní bylo pro ponechání sazeb šest členů a pro zvý-
šení sazeb byl pouze jeden člen bankovní rady.
Ve čtvrtém kvartálu byla do Allianz dluhopi-
sového fondu Jistota zakoupená emise CZGB 
2.80/13.

Úrokové míry se ve 
4. kvartálu odrazily 
od rekordně nízkých 
úrovní.

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 dluhopis. fond Jistota

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 5,70 % 25. 05. 2024 

CZGB 3,55 % 18. 10. 2012

 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 –0,38 % 4,56 % 18,20 % 19,29 % 28,09 %

  Fond Garance   garantovaných 2,4 % ročně

Zhodnocení v letech 2002–2010
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Komentář – říjen až prosinec 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 Evropa a akciovému fondu 
Global

Čtvrtý kvartál byl pro akciové trhy výrazně pozitiv-
ní. Kvantitativní uvolňování a lepší než očekávané 
hospodářské výsledky společností byly hlavními 
faktory. Evropské trhy však zaostávaly. Irsko se 
rozhodlo pro sanaci některých bank a Řecký de-
fi cit byl vyšší, než se předpokládalo. Situace měla 
negativní vliv na fi nancování států „PIGS“. V USA 
došlo ke druhému kolu kvantitativního uvol-
ňování. Akciové trhy tak reagovaly růstem. FED 
na podporu americké ekonomiky nakoupí státní 
dluhopisy v hodnotě 600 miliard USD. Kvantitativ-
ní uvolňování v USA působilo pozitivně na akciové 
trhy, což zvyšovalo rizikový apetit ze strany inves-
torů, kteří přesouvali svá aktiva z méně rizikových 
do více rizikových aktiv. Nezaměstnanost dosáhla 
v listopadu 9.8 %. Americké HDP rostlo ve třetím 
kvartálu meziročně o 2.6 %, což bylo pod očekává-
ním trhu. FED ponechává cílovou úrokovou sazbu 
nezměněnou na úrovni 0.0 – 0.25 %.
Ve čtvrtém kvartálu mírně zaostával fi nanční 
sektor. Výrazně si polepšily BASF, Siemens AG. 
Naopak ztrácely Credit Agricole, Bank of Bilbao, 
Banco Santander a BNP Paribas. 

Evropské trhy díky 
problémům států „PIGS“ 
zaostávaly za světovými 
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 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  

  
SIEMENS AG 5,89 %

TOTAL SA 5,65 %

BANCO SANTANDER SA 4,57 %

TELEFONICA SA 3,63 %

SANOFI-AVENTIS SA 3,56 %

NESTLE SA 3,05 %

SONY CORP 2,41 %

CENTRICA PLC 2,31 %

PHILIP MORRIS INTERNAT 2,25 %

TOTAL SA 2,23 %

%

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

  Allianz akciový fond Evropa -2,90 % -8,59 % -36,08 % -29,87 % -24,88 %

  Allianz akciový fond Global 2,92 % 14,86 % -19,45 % – -13,88 %

Zhodnocení v letech 2002–2010
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Komentář – říjen až prosinec 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

Oba smíšené fondy zaznamenaly ve čtvrtém 
kvartálu nárůst. Akciová složka vysoce překonala 
dluhopisovou složku. Celosvětové ekonomické 
oživení působilo na růst úrokových měr z je-
jích rekordně nízkých hodnot. Výnosová křivka 
na německých bondech výrazně zestrměla. Vý-
nosy rostly na středním a delším konci o 20 – 50 
basických bodů.
Čtvrtý kvartál byl pro akciové trhy výrazně po-
zitivní. Kvantitativní uvolňování a lepší než oče-
kávané hospodářské výsledky společností byly 
hlavními faktory. Evropské trhy však zaostávaly. 
Irsko se rozhodlo  pro sanaci některých bank 
a Řecký defi cit byl vyšší než se předpokládalo. 
V USA došlo ke druhému kolu kvantitativního 
uvolňování. Akciové trhy reagovaly růstem. 
Americké HDP rostlo ve třetím kvartálu meziroč-
ně o 2.6 %, což bylo pod očekáváním trhu. FED 
ponechává cílovou úrokovou sazbu nezměně-
nou na úrovni 0.0 – 0.25 %.
Na celkovou výkonnost měl vliv i kurz CZK/EUR, 
který negativně působil na vývoj Allianz fondu 
Dynamika. Koruna oslabila vůči EUR o 1,85 %. 
Běžný účet vykázal v říjnu mírný přebytek 0.62 
miliardy CZK.

Ve čtvrtém kvartálu 
byly dluhopisy výrazně 
překonané akciovými 
instrumenty dluhopisů.

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

TOTAL SA 2,82%

TELEFONICA SA 2,55%

BTPS 5 03/01/25 2,45%

BANCO SANTANDER SA 2,39%

BKO 4 09/10/10 2,05%

TOTAL SA 4,00%

TELEFONICA SA 3,91%

BANCO SANTANDER SA 3,22%

BAYER AG 3,01%

ALLIANZ SE 2,79%

Historická výkonnost v Kč 

 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 let od založení

  Allianz smíšený fond Rovnováha 2,62 % -1,40 % -5,80 % -10,68 % -5,29 %

  Allianz smíšený fond Dynamika 2,96 % 3,26 % -3,39 % – -3,52 %

Zhodnocení v letech 2002–2010
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Komentář – říjen až prosinec 2010

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

Komodity navázaly ve čtvrtém kvartálu na růst 
akciových trhů. Kvantitativní uvolňování spolu 
s dobrými hospodářskými výsledky měly za ná-
sledek nárůst cen podkladových aktiv. Na po-
čátku kvartálu táhl ceny komodit oslabující 
americký dolar. V USA došlo ke druhému kolu 
kvantitativního uvolňování. Akciové trhy spolu 
s komoditami tak reagovaly růstem. FED tak 
na podporu americké ekonomiky nakoupí státní 
dluhopisy v hodnotě 600 miliard USD. Kvan-
titativní uvolňování v USA působilo pozitivně 
na akciové trhy, což zvyšovalo rizikový apetit ze 
strany investorů. Potom však ropa zaznamena-
la korekci. První negativní zprávou bylo zvýšení 
povinných minimálních rezerv v Číně. Další 
negativní zprávy přišly z Evropy. Následně však 
díky optimismu investorů opět ceny komodit 
atakovaly nová maxima. Ropa si ve čtvrtém 
kvartálu připsala 17.29 %. Dařilo se také drahým 
kovům. Hlavně stříbru, které si ve čtvrtém kvartá-
lu připsalo 41.44 %. Zlato si připsalo 8.31 %. Růst 
zaznamenaly také hliník a měď. Měď si připsala 
21.55 % a hliník posílil o 5.58 %. Cena sojových 
bobů vzrostla o 25.83 %.

Kvantitativní uvolňování 
ze strany federálního 
rezervního systému mělo 
pozitivní vliv na ceny 
všech komodit.

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 %

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 5,36% 3,91% – – 9,11%

Vývoj ceny podílové jednotky
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Komentář – říjen až prosinec 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

Akcie energetického sektoru navázaly na růst ce-
lého akciového trhu. Ceny ropy, spolu s akciový-
mi trhy, ve čtvrtém kvartálu zaznamenaly nárůst. 
Ropa si připsala 17.29 %. V USA došlo ke druhé-
mu kolu kvantitativního uvolňování. Akciové 
trhy spolu s komoditami reagovaly růstem. FED 
na podporu americké ekonomiky nakoupí státní 
dluhopisy v hodnotě 600 miliard USD. Ropa se 
dostala až na úroveň 89 USD za barel. Cena ropy 
rostla také spolu s cenami ostatních komodit. 
Následně však zaznamenala korekci. První nega-
tivní zprávou bylo zvýšení povinných minimál-
ních rezerv v Číně. Další negativní zprávy přišly 
z Evropy. Po návratu směrem k 80 USD za barel, 
ceny ropy opět začaly růst a dostaly se na úroveň 
k 90 USD za barel. Americké HDP rostlo ve třetím 
kvartálu meziročně o 2.6 %, což bylo pod očeká-
váním trhu. FED ponechává cílovou úrokovou 
sazbu nezměněnou na úrovni 0.0 – 0.25 %.

Rostoucí ceny komodit 
a pozitivní situace 
na globálních akciových 
trzích výrazně podpořily 
energetický sektor.

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

BP PLC 8,52 %

TOTAL SA 7,64 %

EXXON MOBIL CORP 7,40 %

ROYAL DUTCH SHELL PLC 6,47 %

SUNCOR ENERGY INC 4,74 %

TRANSOCEAN LTD 3,96 %

GALP ENERGIA SGPS SA 3,92 %

BG GROUP PLC 3,92 %

ANADARKO PETROLEUM COR 3,54 %

NATIONAL OILWELL VARCO 3,25 %

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 7,53 % 14,74 % – – 23,11 %

Vývoj ceny podílové jednotky

Allianz fond Energie
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