Allianz zajištěné produkty
Komentář – leden až březen 2010

Fiskální situace v Řecku
byla hlavním tématem
prvního kvartálu.

Komentář k vývoji
na finančních trzích
Na začátku prvního kvartálu poklesly ceny
českých dluhopisů. Nepříznivě působily špatné
zprávy z evropské unie, které kladly důraz
především na řecký dluh. Po uklidnění situace se
však ceny opět vrátily k růstu. Finanční instituce
stále drží poměrně hodně krátkodobých
prostředků, které se snaží umístnit do aktiv
s vyšší výnosnosti (delší dobou splatností).
Swapové sazby poklesly po celé délce výnosové
křivky. Hlavním tématem byl řecký dluh, který
dosáhl v roce 2009 přibližně 115% hrubého
domácího produktu. Deficit dosáhl úrovně

12.90% hrubého domácího produktu. Což
negativně působilo na výši nákladů na další
financování vládního dluhu. Řecko proto muselo
přistoupit k nepopulárním reformám. Opětovný
nárůst zaznamenaly české dluhopisy ve druhé
polovině kvartálu, kde se objevily zprávy
o financování pomocí EURových emisí, což
mělo za následek snížení potencionální nabídky
korunových emisí. Aukce státních dluhopisů
byly v prvním kvartále zkrácené a většinou
nedošlo k uspokojení celé poptávky ze strany
investorů.
V prvním kvartále rozhodovala Česká národní
banka dvakrát o změně dvoutýdenní repo sazby.
Sazba zůstala nezměněná na úrovni 1.00%.
Inflace měřená indexem CPI je meziročně
postupně vyšší, přesto jsou ale hodnoty nižší než
očekávání. V únoru dosáhla inflace meziročně
0.60% (očekávání bylo 0.80%). Ke zlepšení
dochází i u průmyslové produkce, která se
dostala do pozitivního teritoria.
Euro zóna momentálně přechází těžkou
zkouškou. Díky prudce se zvyšujícím dluhům
některých krajin (především Řecko, Španělsko
a Portugalsko) a nemožnosti devalvace vlastní
měny, bude u těchto krajin velmi zajímavé

sledovat další vývoj. Vzhledem k vážnosti
situace v Řecku, probíhala jednání o pomoci
ze strany Evropské unie. Pomoc Řecku byla
koncem měsíce schválena. Ratingová agentura
Fitch dále snížila rating vládního dluhu
Portugalska a to o jeden stupeň na AA-. Situace
měla negativní vliv na kurz EURa, které v prvním
kvartále vůči dolaru prudce oslabilo. Vzhledem
k situaci je nepravděpodobné, že by Evropská
centrální banka v blízké době zvýšila klíčové
úrokové sazby. Inflace zůstává také poměrně
nízká. V únoru se meziročně zvýšila o 0.90 %.
V ekonomice USA se projevuje oživení. Byla
zvýšena diskontní sazba o 25 basických bodů
z 0.50% na 0.75%. Hlavní referenční sazba zůstala
nezměněná na úrovni 0.00 – 0.25%. Vzhledem
k oživení ekonomiky se očekává, že FED v blízké
době stáhne z trhu další nástroje, které byly
použity v boji s ekonomickou krizí. Americký trh
práce pomalu pokračuje ve stabilizaci. V únoru
dosáhla nezaměstnanost 9.70% a pokles
pracovních míst mimo zemědělský sektor
dosáhl 36 tisíc oproti odhadovaných 50 tisíc.
Mezikvartální
a
meziroční
výkonnosti
jednotlivých indexů jsou zahrnuty v mapě
výkonností hlavních indexů.

Výkonnost hlavních indexů

PX 50 (Česká republika)
+7,12 %/+7,12%

Dow Jones Industrial Average
+4,11% /+4,11 %
NASDAQ Composite
+5,68 %/+5,68 %

DJ Eurostoxx 50
–1,14 %/–1,14 %

HANG SENG (Čína)
–2,89 %/–2,89 %
Russian RTX index
+8,85 %/+8,85 %
NIKKEI 225 (Japonsko)
+5,15 %/+5,15 %
Bombai Stock Exxhange
+0,36 %/+0,36 %

Brasil BOVESPA
+2,60 %/+2,60 %

* 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 zaručena 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.

Allianz EuroIndex I, II, III, CZK I
Měsíční zpráva – leden až březen 2010

Kategorie rizika a výnosu

Situace v Řecku v prvním
kvartále evropským
trhům moc nepřála.
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Vývoj indexu DJ EuroStoxx 50
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Vlastnosti podkladového aktiva
Nejmodernější produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje Vámi zaplacené pojistné do cenného papíru se 100% kapitálovou ochranou všech vložených prostředků a s unikátní vlastností - zamykáním dosažených výnosů.
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DJ EuroStoxx 50

Komentář k vývoji EuroStoxx 50
a podkladového aktiva

EuroIndex I

Akciové trhy zaznamenaly v prvním kvartále smíšený vývoj. Na počátku roku zaznamenaly akcie mírnou korekci. Hlavním tématem byl
řecký dluh, který dosáhl v roce 2009 přibližně
115% hrubého domácího produktu. Deficit dosáhl úrovně 12.90% hrubého domácího produktu. To negativně působilo na výši nákladů na další
financování vládního dluhu. Řecko proto muselo přistoupit k nepopulárním reformám. V ekonomice USA se projevuje oživení. FED oficiálně
nastartoval takzvanou Exit starategy, jejíž úkolem je stáhnout ekonomické stimuly zahájené v boji proti krizi. Byla zvýšená diskontní sazba o 25 basických bodů z 0.50% na 0.75%. Hlavní referenční sazba zůstala nezměněná na úrovni 0.00 – 0.25%. Vzhledem k oživení ekonomiky
se očekává, že FED v blízké době stáhne z trhu
další nástroje, které byly použity v boji s ekonomickou krizí. Americký trh práce pomalu pokračuje ve stabilizaci. V únoru dosáhla nezaměstnanost 9.70% a pokles pracovních míst mimo zemědělský sektor dosáhl 36 tisíc oproti odhadovaných 50 tisíc.
V prvním kvartále si dobře vedl technologický sektor. Dobře si vedla především společnost
Nokie, Philips a Siemens. Naopak ztrácely některé finanční instituce, konkrétně Banco Santander
a Banco Bilbao. Špatně si také vedly akcie automobilky Volkswagen.

Index

28.12.2006 28.12.2007
4 130,66

29.12.2008 28.12.2009 28.12.2010 28.12.2011 28.12.2012

4 404,64

2 388,3

2982,42

6,63 %

-42,18 %

-27,80

4.6.2007

1.6.2008

2.6.2009

1.6.2010

1.6.2011

1.6.2012

3.6.2013

4 537,81

3 720,50

2534,17

-18,01 %

-44,15 %

1.11.2007

1.2.2008

2.5.2008

1.8.2008

3.11.2008

2.2.2009

4.5.2009

4 415,27

3 867,47

3877,5

3316,61

2610,04

2198,74

2419,53

-12,41 %

-12,18 %

-24,88 %

-40,89 %

-50,20 %

-45,20 %

3.8.2009

2.11.2009

1.2.2010

3.5.2010

Index

2674,07

2762,95

2793,29

Výnos

-39,44 %

-37,42%

-36,74%

31.3.2008

30.6.2008

30.9.2008

30.12.2008

30.3.2009

30.6.2009

30.9.2009

3 628,06

3 352,81

3038,2

2451,48

2010,61

2401,69

2872,63

-7,59 %

-16,26 %

-32,43 %

-44,58 %

-33,80 %

-20,82 %

30.12.2009

30.3.2010

30.6.2010

30.9.2010

30.12.2010

Index

2966,24

2939,68

Výnos

-18,24%

-18,97%

Výnos

EuroIndex II
Index
Výnos

EuroIndex III
Index
Výnos

EuroIndex CZK I
Index
Výnos

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 zaručena 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.

MAXIndex
Měsíční zpráva – leden až březen 2010

Kategorie rizika a výnosu

Situace v Řecku v prvním
kvartále evropským
trhům moc nepřála.
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Vlastnosti podkladového aktiva
Nejmodernější produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje Vámi zaplacené pojistné do cenného papíru se 100% kapitálovou ochranou všech vložených prostředků a s unikátní vlastností - zamykáním dosažených výnosů.
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DJ EuroStoxx 50

Komentář k vývoji EuroStoxx 50
a podkladového aktiva
Akciové trhy zaznamenaly v prvním kvartále smíšený vývoj. Na počátku roku zaznamenaly akcie mírnou korekci. Hlavním tématem byl
řecký dluh, který dosáhl v roce 2009 přibližně
115% hrubého domácího produktu. Deficit dosáhl úrovně 12.90% hrubého domácího produktu. To negativně působilo na výši nákladů na další
financování vládního dluhu. Řecko proto muselo přistoupit k nepopulárním reformám. V ekonomice USA se projevuje oživení. FED oficiálně
nastartoval takzvanou Exit starategy, jejíž úkolem je stáhnout ekonomické stimuly zahájené v boji proti krizi. Byla zvýšená diskontní sazba o 25 basických bodů z 0.50% na 0.75%. Hlavní referenční sazba zůstala nezměněná na úrovni 0.00 – 0.25%. Vzhledem k oživení ekonomiky
se očekává, že FED v blízké době stáhne z trhu
další nástroje, které byly použity v boji s ekonomickou krizí. Americký trh práce pomalu pokračuje ve stabilizaci. V únoru dosáhla nezaměstnanost 9.70% a pokles pracovních míst mimo zemědělský sektor dosáhl 36 tisíc oproti odhadovaných 50 tisíc.
V prvním kvartále si dobře vedl technologický sektor. Dobře si vedla především společnost
Nokie, Philips a Siemens. Naopak ztrácely některé finanční instituce, konkrétně Banco Santander
a Banco Bilbao. Špatně si také vedly akcie automobilky Volkswagen.

Současná situace
Allianz pojišťovna uvedla produkt MaxIndex na trh k 1. 7. 2008. První týdny přinesly dobré výsledky
a zhodnocení finančních prostředků klientů (uzamknuté zhodnocení 3,9 %). V září roku 2008 však došlo v důsledku fi nanční krize k pádu fi nančních trhů.
Ochranná strategie MaxIndexu prostředky klientů ochránila. Uzamknutá hodnota 103,9 % byla
zachována díky převodu naprosté většiny investic z akciové složky do konzervativní dluhopisové.
Zatímco lidé investující přímo do akcií a akciových fondů zažili i více než 50% propad hodnoty své
investice, klienti MaxIndexu mají garantovanou hodnotu plnění k datu 30. 6. 2020.
Současně s převodem do bezrizikové složky však došlo k výraznému omezení potenciálu dalšího
zhodnocení. Lze očekávat, že hodnota k datu dožití pojistných smluv MaxIndex bude ve výši současné
uzamčené hodnoty.

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 zaručena 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.

PETROLinvest, PETROLinvest 2,
PETROLinvest 3 a PETROLinvest 4
Měsíční zpráva – leden až březen 2010

Kategorie rizika a výnosu

Ropa se po propadu
na začátku roku opět
vrátila na úroveň okolo
80 USD za barel.
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Vývoj ceny ropy WTI
160 USD

Vlastnosti podkladového aktiva
PETROLinvest nabízí výhodné spojení atraktivní investice a životního pojištění. Zcela unikátní vlastností je 100% ochrana vložené investice v kombinaci s možností získat vysoké zhodnocení (výnos je odvozen od růstu ceny ropy obchodované
na newyorkské burze). Samozřejmostí je pojištění
pro případ smrti a smrti následkem úrazu, které je
navíc poskytnuto zcela zdarma.
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Cena ropy WTI

Komentář k vývoji ceny ropy
a podkladového aktiva
Teplejší než očekávané počasí v lednu na severovýchodním pobřeží USA, narůst rizikové averze
a zvýšení sazby rezerv ze strany Číny měl za následek pokles cen ropy z úrovně okolo 80 USD
za barel na úroveň okolo 70 USD za barel. Proti
růstu působil také posilující americký dolar. Zvýšení rizikové averze způsobilo více faktorů. Situace v Řecku byla nejvíce skloňovaným tématem.
Dále také horší než očekávaný hospodářský růst
ve Velké Británii. Řecký dluh, dosáhl v roce 2009
přibližně 115% hrubého domácího produktu.
Řecko proto muselo přistoupit k nepopulárním
reformám. Ve druhé polovině února ceny ropy
opět začaly růst. Uklidnění situace v Řecku a nižší teploty v severovýchodní částí USA měly za následek nárůst cen ropy z úrovně okolo 71 USD
za barel na úroveň okolo 76 USD za barel. Koncem února se cena dál posunula k 80 USD za barel. Hlavním faktorem byl nečekaný pokles zásob
ropy a situace v Iránu, především neshody kolem
Iránského jaderného programu.
Ropa tak v prvním kvartále mírně posílila přibližně o 5.15 %. Maxima dosáhla na úrovni 83.95
USD/barel a minima na úrovni 69.50 USD/barel.

09/07

Počáteční ceny ropy WTI
PETROLinvest 1

cena k 2. 1. 2009

46,34 USD

PETROLinvest 2

cena k 5. 1. 2009

48,81 USD

PETROLinvest 3

cena k 16. 3. 2009

47,35 USD

PETROLinvest 4

cena k 17. 8. 2009

66,75 USD

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 zaručena 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.

GEOinvest
Měsíční zpráva – leden až březen 2010

Kategorie rizika a výnosu

K pozitivnímu růstu ceny
produktu GEOinvest
přispěly hlavně ceny
společnosti těžící
základní suroviny
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Vlastnosti podkladového aktiva
GEOinvest nabízí výhodné spojení atraktivní investice a životního pojištění. Zcela unikátní vlastností je 100% ochrana vložené investice v kombinaci s možností získat vysoké zhodnocení (výnos
je odvozen od výnos je odvozen od vývoje cen
různých druhů komodit). Samozřejmostí je pojištění pro případ smrti a smrti následkem úrazu,
které je navíc poskytnuto zcela zdarma.

Komentář k vývoji ceny ropy
a podkladového aktiva - GeoInvest
Teplejší než očekávané počasí v lednu na severovýchodním pobřeží USA, narůst rizikové averze
a zvýšení sazby rezerv ze strany Číny měl za následek pokles cen ropy z úrovně okolo 80 USD za
barel na úroveň okolo 70 USD za barel. Ve druhé
polovině února ceny ropy opět začaly růst. Uklidnění situace v Řecku a nižší teploty v severovýchodní částí USA měly za následek nárůst ropy
z úrovně okolo 71 USD za barel na úroveň okolo
76 USD za barel. Koncem února se cena dál posunula k 80 USD za barel.
Cena drahých kovů se v prvním kvartále moc nezměnila. Zlato počátkem února korigovalo avšak
po uklidnění situace se jeho cena stabilizovala.
Za první kvartál si tak zlatý fond SPDR Gold Trust
připsal 0.99 %.
Cena akcií společností těžících základní suroviny
se na začátku kvartálu nevyvíjela příznivě. Situace se však postupně stabilizovala a ve druhé části kvartálu trh prudce posílil. Dobře si vedla hlavně ocel, která posílila téměř o 13 %. Posílil také
hliník. O něco hůře si vedlo uhlí, které ztratilo téměř 2.00 %.
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GEOinvest

Jednotlivé komodity jsou zastoupeny následujícími indexy.
Každý z nich má v investici stejnou váhu.
SPDR Gold Trust - jedná se o největší světový fond s investičním zlatem v současnosti
Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas Index - index 600 nejvýznamnějších světových společností
zabývajících se těžbou ropy a zemního plynu a jejich následným zpracováním. K nejvýznamnějším
společnostem se řadí BP, Total a Royal Dutch Shell
Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas Index - index 600 nejvýznamnějších světových společností
zabývajících se těžbou a zpracováním nerostných surovin. Jedná se např. o uhlí, železnou rudu, hlink,
platinu a diamanty. Mezi nejvýznamnější společnosti patří BHP Billiton, Rio Tinto nebo Anglo Američan

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 zaručena 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.

