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ZÁKLADNÍ INOFRMACE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU
Penzijní společnost: Conseq penzijní společnost, a.s. Manažer fondu: Martin Pavlík, Jan Vedral

Investiční manažer: Conseq Investment Management, a.s. Datum založení, zákl. měna: 1. 1. 2013; CZK

Depozitář: Česká spořitelna, a.s. Úplata za obhospodařování majetku: 1 % 

Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o Úplata za zhodnocení majetku: 15 %

INVESTIČNÍ CÍL FONDU
Cílem Fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení fondového vlastního kapitálu měřeného v českých korunách, a to investicemi 
na akciových trzích v různých regionech a zemích světa, včetně rozvíjejících se, a to přímo nákupem akcií či jiných majetkových cenných 
papírů (včetně cenných papírů fondů kolektivního investování) nebo prostřednictvím finančních derivátů, jejichž hodnota je odvozena 
od kurzu nebo hodnoty akcií nebo jiných majetkových cenných papírů, jakož i hodnoty finančních indexů reprezentujících skupinu dostatečně 
likvidních akcií či jiných majetkových cenných papírů.

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAŽERA

ZÁKLADNÍ STATISTIKA
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2020 1,693 Kč

Objem fondu 2 917,37 mil. Kč

Maximální výkonnost (5R) 63,00 %

Minimální výkonnost (5R) –13,70 %

Volatilita fondu 13,56 %

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH EMISÍ
CENNÝ PAPÍR MĚNA PODÍL

AmundiMSCI_EM EUR 9,05 %

Xtrackers (IE) Public Limited Company EUR 8,82 %

BlackRock Inc. Ireland EUR 8,28 %

Lyxor Index Fund EUR 7,26 %

HSBC Global Asset Management EUR 5,81 %

Marinomed Biotech AG EUR 3,60 %

Ceská zbrojovka Group SE CZK 2,84 %

Source Investment Management Limited EUR 2,84 %

Medlife Romania RON 2,74 %

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana EUR 2,47 %

VÝVOJ HODNOTY A ZHODNOCENÍ

VÝKONNOST ZA UVEDENÉ OBDOBÍ K 31.12.2020

OBDOBÍ
FOND

kumulativně p.a.

3 měsíce 14,94 % –

6 měsíců 17,86 % –

9 měsíců 33,21 % –

1 rok –3,92 % –

3 roky 3,22 % 1,06 %

5 let 25,77 % 4,69 %

10 let – –

15 let – –

20 let – –

Od 11. 9. 2000 69,30 % 6,80 %

Hodnota investic může v čase jak růst, tak klesat a není zaručena ani návratnost původně 
investované částky. Jakékoliv údaje o historickém zhodnocení slouží pouze pro informaci 
a  nejsou zárukou budoucích výnosů. Uvedená historická výkonnost již zohledňuje 
nákladovost fondu.
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Důležitá upozornění:
Před rozhodnutím investovat do účastnického 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 účastnických 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.

penze@conseq.cz +420 225 988 225 www.conseq.cz

KONTAKTUJTE NÁS

STRUKTURA PORTFOLIA FONDU

STRUKTURA AKTIV AKCIOVÁ TERITORIÁLNÍ STRUKTURA

VÝKONNOST AKCIOVÝCH TRHŮ ZA POSLEDNÍ TŘI MĚSÍCE K 31. 12. 2020
INDEX REGION VÝKONNOST V LOKÁLNÍ MĚNĚ VÝKONNOST V CZK
S&P 500 USA 11,69 % 3,95 %

DJ STOXX 600 Evropa 10,51 % 7,26 %

MSCI Emerging Markets Rozvíjející se trhy 19,34 % 11,07 %

CECEEUR střední Evropa 19,01 % 15,36 %

KOMENTÁŘ K VÝVOJI PORTFOLIA FONDU
Poslední čtvrtletí bylo silně růstové a pomohlo v závěru roku vylepšit celoroční výkonnost, když podílová jednotka fondu Conseq globální akciový účastnický meziročně ztratila 
3,92 %. Za slabou výkonností Fondu byly především vybalancované váhy jednotlivých regionů, resp akciových trhů. Dobrá výkonnost amerických trhů tak byla potlačena 
negativní výkonností evropských akcií.
Rok 2020 bude v mnoha ohledech výrazně zapamatovatelným rokem. Do paměti se však nejvíce zapíše jako rok koronaviru, kdy došlo k mnoha omezením a to jak ekonomických 
tak lidských práv. Uplynulý rok mohl vyznít daleko hůře než rok 2008 po pádu Lehman Brothers, avšak včasné zásahy a pomoci ze stran vlád (skrze fiskální balíčky) a centrálních 
bank (přes uvolněné měnové politiky) dokázaly zabránit nejhorším scénářům a relativně situaci stabilizovat. Právě snížení úrokových sazeb a nákupy dluhopisů vedly k dalšímu 
stlačení požadovaných výnosů na extrémně nízké úrovně, v mnoha případech do záporu. Také podpory vládních programů lidem i podnikům zamezily většímu propouštění 
a bankrotům společností. Pravě fiskální a monetární politiky byly hlavním důvodem, že některé akciové trhy skončily i v tak obtížném roce v zisku. Nejlépe se vedlo akciím 
amerických a čínských společností, hůře již dopadly zbylé regiony. S vysokými ztrátami skončil středoevropský region. Avšak i v rámci US regionu byla výkonnost sektorů velice 
rozdílná. Vynikající zhodnocení předvedly sektory těžící z uzavření ekonomik, jako e-commerce, technologie, zboží denní potřeby, elektronika, farmacie. Nejvíce se tak psalo 
o mediálně chytlavých společnostech jako Amazon, Facebook, Netflix, Google, Moderna nebo Tesla. Naopak nedařilo se sektorům např. volného času, letectví, oil&gas nebo 
hotelnictví. Tento scénář platil do listopadu, kdy došlo k určitým změnám. Třetího listopadu proběhly prezidentské volby v USA a chvíli nato bylo společností Pfizer oznámeno 
úspěšné schválení vakcíny proti covidu-19. Akciové trhy tak pozitivně reagovaly v očekávání méně agresivní a predikovatelnější politiky nově zvoleného prezidenta Joe Bidena 
a také na optimistický výhled na globální ekonomiku v příštím roce, po možnosti očkování schválenými vakcínami. Postupně tak docházelo k růstu cen akcií zejména sektorů, 
jimž se v doposud nedařilo (letectví, volný čas, hotelnictví, průmysl, banky,...) a naopak zaostávaly akcie růstových společností, především z on-line sektoru. Lépe se tak chvíli 
vedlo evropským akciím, s vyšší váhou „staré“ ekonomiky, a globálním rozvíjejícím se trhům. Celková výkonnost hlavních trhů v roce 2020 byla následující: americký akciový 
index S&P 500 +16,3 %, japonský index Nikkei 225 +16 %, evropský index DJ STOXX 600 –4 %, MSCI Emerging markets +15,8 % a středoevropský index CECEEUR –17,9 %.
Středoevropské akcie relativně kopírovaly vývoj západoevropských trhů, bohužel skončily s vyššími ztrátami. Vysoká váha sektorů „staré“ ekonomiky, jako průmysl, 
banky, strojírenství, oil&gas nebo utility nebyla pro většinu investorů, při omezení ekonomik, atraktivní. Koncem roku se však vzhledem k hodnotovým ukazatelům dostaly 
do pozornosti investorů a předvedly výkonnostně silný růstový závěr roku. Mezi hlavní událost v CEE regionu ve čtvrtém čtvrtletí můžeme zařadit očekávané oznámení uzavření 
akvizice bankou NLB, která koupila srbskou Komercijalna Banka.
Celoroční výkonnosti některých akcií obsažených v portfoliu Fondu:
V ČR akcie Stock Spirits Group (+25,8 %) a Karo (+12,8 %), v Rumunsku Medlife (+97,7 %), Fondul Proprietatea (+19,8 %), ve Slovinsku akcie Krka (+24,9 %), v Polsku akcie 
Kernel (+9 %) a v Rakousku akcie Marinomed (+19 %). Nedařilo se bankám: NLB (–26,1 %) a Addiko (–39,2 %) nebo akciím Philip Morris (–2,1 %), Kofola (–15,7 %) a CCC 
(–20,4 %). Regiony USA, západní Evropy, Japonska a globálních rozvíjejících se trhů byly primárně reprezentovány akciemi ETF. Z konkrétních akcií stojí za zmínku výraznější 
nákup akcií výrobců aut Daimler a BMW v polovině roku.
V horizontu jednoho roku očekáváme výkonnostní zaostávání růstových společností a lepší výkonnost hodnotových akcií, jako například bankovního sektoru, průmyslu nebo 
ropy a plynu. To by znamenalo lepší regionální výkonnost akcií obchodovaných na evropských a rozvíjejících se trzích a horší výkonnost amerických akcií. Nepříznivým faktorem 
pro akcie je nyní negativní dynamika globálních korporátních zisků. Nicméně klíčová je podle nás pokračující masivní podpora předních centrálních bank a vládních balíčků. 
Růst ziskových ukazatelů korporací by se měl výrazněji dostavit ve druhém čtvrtletí letošního roku.

-10% 0% 10% 20% 30% 40%

Evropa

Globální rozvíjející se trhy

Severní Amerika

Středoevropský region

Hotovost

100,1 %

- 0,1 %

0 %

18,42 %

17,70 %

21,84 %

34,86 %

-0,98 %

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Akcie

Hotovost

Dluhopisy

http://www.conseq.cz

	Tlačítko 2: 
	Page 2: 



