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investiční společnost: Conseq Funds investiční společnost, a.s. manažer fondu: Jan Vedral, Ondřej Matuška, Jan Schiller

investiční manažer: Conseq Funds investiční společnost, a.s. isin: CZ0008475795

depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. datum založení, zákl. měna:  04.01.2019; CZK

administrátor: Conseq Funds investiční společnost, a.s. fixní manažerský poplatek: 0,20 %

auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

investiční cíl fondu
Cílem Fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni sazby pro dvoutýdenní repooperace vyhlašované ČNB v základní měně, a to zejména 
prostřednictvím investování do bankovních vkladů, REPO operací, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a ostatních aktiv s pevným nebo 
dobře predikovatelným výnosem, především v ČR, ale i v zahraničí. Výnosy z investic bude Fond reinvestovat v souladu s investičním cílem. 
Investiční společnost na účet Fondu v souladu s investiční strategií aktivně vyhledává investiční příležitosti na finančích trzích s cílem 
zhodnotit prostředky Fondu v maximální míře.

Zpráva investičníHo manaŽera

Základní statistika výkonnost Za uvedené období k 31. 12. 2019
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2019 1,0141 Kč období fond (tř. a)

objem fondu 1125,61 mil. Kč 14 dní 0,10 %

počet titulů v portfoliu 7 3 měsíce 0,39 %

celková nákladovost 0,41 % 6 měsíců 0,76 %

maximální výkonnost (2 roky) – 9 měsíců 1,16 %

minimální výkonnost (2 roky) – 1 rok –

průměrný rating fondu AA+ 3 roky –

výnos do splatnosti 2,09 % 3 roky p.a. –

volatilita fondu – 5 let –

alfa fondu – 5 let p.a. –

beta fondu – 10 let –

mod. durace/doba do splatnosti 0,24/0,54 10 let p.a. –

sharpe ratio – od 4. 1. 2019 1,41 %

od 4. 1. 2019 p.a.* 1,45 %

přeHled nejvýZnamnějšícH emisí
cenný papír měna podíl

česká národní banka fiX 0,00/2020 CZK 30,20 %

česká národní banka fiX 0,00/2020 CZK 26,21 %

česká republika fiX 0,00/2020 CZK 16,85 %

dekinvest fiX 0,00/2020 CZK 9,49 %

Zdr investments sicav a.s. fiX 0,00/2020 CZK 8,68 %

škofin s.r.o. fiX 0,00/2020 CZK 5,26 %

škofin s.r.o. fiX 0,00/2020 CZK 3,67 %

vývoj saZeb české národní banky

* Fond nemá roční historii, jedná se pouze o předpokládanou výkonnost
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Důležitá upozornění:
Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační 
charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat 
za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a. s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, 
nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci. Další Informace, sdělení klíčových informací, 
kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a. s., nebo na www.conseq.cz.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE
  na telefonické lince: 225 988 225
  e-mailem na adrese: fondy@conseq.cz
  na webové stránce: www.conseq.cz
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struktura portfolia fondu

struktura portfolia dle ratingu struktura portfolia dle typu emitenta

komentář k vývoji portfolia fondu
Fond zakončil rok celkovým ziskem 1,45 % p.a., když těžil z přetrvávajících vysokých sazeb ČNB a selektivně vybraných CZK korporátních emisí.
V průběhu kvartálu jsme portfolio fondu rozšířili o tři českokorunové korporátní emitenty. Jmenovitě šlo o šestiměsíční emisi nemovitostního fondu ZDR Investment, který se zaměřuje na 
investování do komerčních nemovitostí, retailových nemovitostí diskontního typu i do administrativních a výrobních objektů a logistických parků. Emise je při své velmi krátké splatnosti 
zajištěna velice kvalitními objekty.
Dále o obchodní cenné papíry skupiny DEK, opět se splatností do jednoho roku. Holding DEK tvoří skupina firem zabývajících se dodávkami materiálů a služeb pro stavebnictví a výrobou 
stavebních materiálů. Dlouhodobě zaujímají přední místo mezi dodavateli stavebních materiálů v České republice. Provozují 92 poboček v ČR a 16 v SR. Celkový obrat skupiny v roce 
2018 dosáhl téměř 20 mld. Kč. V současné době zaměstnává více než 2 400 zaměstnanců, na 117 prodejních místech. Provozní zisk společnosti se přehoupl přes 1,1 mld CZK. Pozitivem 
je nízký podíl dluhu a jeho krátká splatnost vzhledem k majetku emitenta, stejně, jako vysoká likvidnost zásob a pohledávek, podporující takto krátkodobé CP.
V poslední řadě se jednalo o dvě nové emise již známého Škofinu. Nabízenou možnou investici do krátkodobých commercial papers ŠkoFINu, explicitně zaručených skupinou VW 
vnímáme jako vhodnou pro řadu našich portfolií, s ohledem na solidní poměr výnos/riziko. Výnos do splatnosti obou emisí je v rozmezí 1,8–1,9 %. Tato úroveň je lehce pod sazbami 
PRIBOR a repo sazbou ČNB, nicméně výrazně, cca 60–80 bps, nad výnosy podobně dlouhých českých státních dluhopisů. Kreditní riziko přitom při takto krátké splatnosti vnímáme jako 
velmi omezené s ohledem na dominantní postavení koncernu VW na světovém automobilovém trhu.
Vzhledem k nákladům, spojeným s repo operacemi přes konec roku z důvodu zahrnutí odvodů do Rezolučního fondu, jsme využili atraktivní příležitosti a zařadili do portfolia i český 
státní zero bond se splatností začátkem února 2020.
Vývoj českého dluhopisového trhu bude i nadále ovlivňován vývojem v eurozóně a absencí vyhlídky na další utažení měnové politiky ČNB. Vliv eurozóny je klíčový pro dlouhodobou 
tendenci vývoje výnosů českých dluhopisů – jinými slovy, dlouhodobý růst českých výnosů musí přijít zvenčí. Po zářijovém uvolnění politiky ECB, které je evidentně s otevřeným koncem, 
se může zdát, že střednědobý růst německých výnosů nemůže být na pořadu dne. Nicméně proti tomu hovoří absolutně extrémně nízké (hluboce záporné) výnosové úrovně, které dle 
našeho názoru nejsou dlouhodobě udržitelné. Navíc, faktorem, jenž bude dle nás tlačit na střednědobý růst požadovaných výnosů, bude volnější fiskální politika v rámci zemí eurozóny 
včetně jejího tvrdého jádra (Německo). 
ČNB sice na posledním zasedání opět ponechala sazby beze změny, ale ponechala otevřenou možnost jejich růstu tím, že za růst hlasovala opět dvojice členů BR. Pravděpodobnost, že 
k němu skutečně dojde, je sice v tuto chvíli nižší (s ohledem na zatím pokračující slabost ekonomik eurozóny a posílení koruny z posledních týdnů), nicméně ani střednědobá stabilita 
sazeb není konzistentní s úrovní výnosů českých státních dluhopisů z konce roku. Výnosová křivka se totiž po celé délce nacházela hluboko pod úrovní repo sazby (1,3–1,5 %; versus 
repo sazba 2 %), a implikovala tak výraznější očekávané snižování sazeb. 
Dalším rizikovým faktorem (ve směru růstu výnosů/poklesu cen dluhopisů) je nadále situace na devizovém trhu, ergo přetrvávající překoupenost české měny. Většina spekulativních 
peněz zahraničních investorů je totiž stále uložena právě v českých dluhopisech – v polovině 4. čtvrtletí drželi nerezidenti 36,8 % všech a 40,7 % korunových dluhopisů, což jsou stále 
velmi vysoké podíly. Jinými slovy, dluhopisy, podobně jako koruna, jsou a zůstanou až do doby, kdy tyto podíly citelně poklesnou, náchylné na zhoršení sentimentu. Pokud by k němu 
došlo, výprodej by krátkodobě vytlačil výnosy nahoru a došlo by k roztažení rizikové prémie.

struktura portfolia dle úrokovéHo riZika měnová eXpoZice portfolia fondu
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