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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 31.12.2022 1,8164 Kč

Objem fondu 6367,19 mil. Kč

Maximální výkonnost (5R) 63,00 %

Minimální výkonnost (5R) –13,70 %

Volatilita fondu 15,02 %

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH EMISÍ
CENNÝ PAPÍR TERITORIUM PODÍL

iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Spojené Státy 5,90 %

HSBC S&P 500 ETF Spojené Státy 4,94 %

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana Slovinsko 4,44 %

MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C Globální rozvíjející se trhy 4,41 %

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF Globální rozvíjející se trhy 3,56 %

Amundi MSCI Emerging Markets ETF Globální rozvíjející se trhy 3,42 %

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Evropa 3,21 %

Source EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Evropa 2,63 %

Raiffeisen Bank International AG Rakousko 2,62 %

OMV Petrom S.A. Rumunsko 2,11 %

VÝVOJ HODNOTY A ZHODNOCENÍ

VÝKONNOST ZA UVEDENÉ OBDOBÍ K 31.12.2022

OBDOBÍ
FOND

kumulativně p.a.

3 měsíce 9,55 % -

6 měsíců 3,64 % -

Od začátku roku –13,06 % -

1 rok –13,06 % -

3 roky 3,09 % 1,02 %

5 let 10,74 % 2,06 %

10 let - -

15 let - -

20 let - -

Od 1. 1. 2013 81,64 % 6,15 %

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.

31.12.2022 
1,8164 Kč
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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

KOMENTÁŘ K VÝVOJI PORTFOLIA FONDU

Hodnota podílového listu fondu Conseq globální akciový účastnický (GLAK) ve čtvrtém 
čtvrtletí vzrostla o +9,55 %, za celý uplynulý rok 2022 z důvodů propadů akciových 
trhů však klesla o  –13,06  %. Celkem od založení Fondu bylo dosaženo celkového 
zhodnocení +81,6 %, respektive průměrného roční zhodnocení +6,2 %. 
V uplynulém roce si finanční trhy prošly potřebnou katarzí (index MSCI All Country 
World –19,8 %). Z důvodu růstu inflace, a na to reakcemi centrálních bank v podobě 
zvyšování úrokových sazeb, došlo k propadům cen dluhopisů a nepřímo také akcií. 
Primární důvody propadů můžeme hledat již v minulých letech, kdy si světové ekonomiky 
a finanční trhy prošly několika šoky. Před třemi lety přišla globální pandemie COVID–19 
spojená s  nabídkovými šoky v  podobě zpřetrhaných dodavatelsko-odběratelských 
řetězců. Započal trend „celních“ válek a  mírné deglobalizace. Centrální banky 
a vlády nestály stranou a většinu ekonomik podpořily extrémně štědrými měnovými 
a  fiskálními stimuly. Invazí Ruska na Ukrajinu pak došlo ke  zvýraznění předešlých 
jevů, které se projevily silným růstem inflace, především ve vyspělých zemích. V roce 
2022 tak bylo sklizeno, co bylo dříve zaseto. Ruská invaze na Ukrajinu odstartovala 
bezprecedentní růst cen zemědělských, průmyslových a zvláště energetických komodit. 
Došlo k  dalšímu narušení dodavatelských řetězců a  celkové nejistotě. Nedostatek 
komodit v  Evropě se inflačně přelil do dalších zemí světa. Domácnosti v  nejistém 
prostředí zvýšily výdaje (dříve ušetřené z covidových let), což při omezených výrobních 
kapacitách vedlo k odstartování růstu inflace do dvouciferných hodnot. Na obranu tak 
přispěchaly centrální banky po celém světě a s pomocí utahování měnových politik, 
např. zvyšováním úrokových sazeb. To vedlo k úpravě valuačních modelů pro akcie, 
které při růstu rizikových přirážek tlačily hodnoty společností dolů. Akciové trhy tak 
začaly reflektovat negativní zdražení peněz, klesající kupní reálnou sílu domácností, růst 
cen komodit a nákladů obecně, a celkově nejistou situaci. Nejvyšší propady tak zažily 
růstové a technologické společnosti, jež jsou citlivější na růst úrokových sazeb. Americký 
technologický index Nasdaq meziročně odepsal –33,1 %. Menší propady zaznamenaly 
hodnotové společnosti. Růst sazeb například vedl k  růstu zisků bank a  pojišťoven. 
Obecně se lépe vedlo evropským levnějším akciím: index DJ STOXX 600 meziročně 
–12,9  %, následován americkým širokým indexem S&P 500 –19,4  % a  indexem 
akcií globálních rozvíjejících se trhů MSCI Emerging markets –22,4 %. Střední Evropa 
vzhledem ke geografické blízkosti konfliktu na Ukrajině a různým specifickým politicko-
ekonomickým důvodům meziročně ztratila –23,2 %, měřeno indexem CECEEUR.

Rok 2022 byl pro středoevropské akcie vysoce ztrátový. Místní akcie negativně 
reflektovaly blízkost regionu konfliktu na Ukrajině, růst inflace do dvouciferných výšin, 
růst cen komodit, energií a  mezd, politické přešlapy (např. v  Maďarsku a  Polsku), 
sektorové daně, pokles reálné kupní síly domácností atd. Polský index WIG20 byl v říjnu 
YTD jedním z  nejhůře výkonným trhem na světě. Nedařilo se především zmíněným 
polským akciím a  to bank a  společností ze spotřebitelského a  herního sektoru. 
Meziročně se podařilo některým společnostem připsat i  zisky a  to českému výrobci 
bezpilotních letounů Primoco (+51,9 %), skupině Colt CZ (+9 %), Philip Morris (+4 %), 
maďarské MOL (+3 %) nebo rumunskému Fondul Proprietatea (+2,5 %). Na pražskou 
burzu vstoupila zajímavá společnost z oboru práškové metalurgie, slovenská Gevorkyan.

Rozvíjejícím se trhům, zvláště těm asijským se nedařilo. Akcie negativně reagovaly 
na silný americký dolar, zvyšování úrokových sazeb americkým FEDem, geopolitická 
rizika, realitní krizi nebo probíhající lockdowny. Index globálních rozvíjejících se trhů 
MSCI Emerging Markets v roce 2022 ztratil –22,4 %.

Aktivní správa portfolia GLAKu vedla k  celoročnímu menšímu propadu než u  výše 
zmíněných akciových indexů. Nadále jsme zvyšovali váhu především hodnotových 
akcií v portfoliu ve všech regionech. V průběhu roku jsme přistoupili k zvýšení váhy 
evropských automobilek (BMW, Mercedes Benz), koupili výrobce důlního zařízení SBO, 
zvýšili podíl u  mnoha bankovních titulů, výrobců zbraní (Lockheet Martin, Colt  CZ) 
nebo ropných a energetických společností. Do portfolia účastnického fondu jsme také 
nakoupili nový úpis na pražské burze a  to společnost Gevorkyan. Vzhledem k  růstu 
úrokových sazeb a  z  nich pramenící vyšší výnos postupně docházelo k  zvyšování 
objemu úložek do dvoutýdenních repooperaci CNB za 7 %.

Rok 2023 by mohl být jemně řečeno normalizačním rokem, kdy dojde k postupnému 
zlepšení dodavatelských řetězců, poklesu inflačních tlaků, návratu k rozumným cenám 
komodit a energií a to při zároveň relativně silném trhu práce. Samozřejmě globální 
geopolitická rizika a těžkosti u některých firem a domácností budou nadále přetrvávat. 

Při obecně vyšších úrokových sazbách očekáváme zvýšenou volatilitu akciových trhů, 
čehož budou lépe využívat aktivní manažeři fondů než indexově orientované pasivní 
strategie. Éra nulových úroků a levných peněz je za námi. Tomu se musí přizpůsobit 
i investiční strategie.

AKCIOVÁ TERITORIÁLNÍ STRUKTURA
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