DYNAMICKÉ PORTFOLIO CONSEQ - GENERALI
KOMENTÁŘ K VÝKONNOSTI A PORTFOLIU

Název portfolia:

Dynamické portfolio
Conseq - Generali

Investiční manažer:

Conseq Investment Management a.s.

193 758 003,36

Hodnota portfolia:
Počátek obchodování:

21.02.2008

Investiční cíl:
Cílem obhospodařování Dynamického portfolia je dosahovat v dlouhodobém
horizontu (cca 5 let) růstu hodnoty portfolia v českých korunách. Za tím účelem
Investiční manažer investuje prostředky portfolia zejména do podílových listů
akciových a smíšených fondů, v menší míře také do dluhopisových fondů a fondů
peněžního trhu denominovaných v českých korunách nebo zahraničních měnách.
Portfolio je určeno pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší míru rizika, aby
v dlouhodobém horizontu zvýšili potenciál růstu hodnoty své investice.

POPLATKY GENERALI POJIŠŤOVNA A.S.*

Rozdíl mezi nákupním a prodejním Běžné/jednorázové pojistné: 5 %/0 %
kurzem podílových jednotek:
Mimořádné pojistné 2% resp. 3 %**

Částečný odkup:

0,25 % z odkoupené částky, minimálně
však 50 Kč a maximálně 500 Kč

Poplatky za přemístění:

V každém poj. roce 2 zdarma, jinak
0,25 % akt. hodnoty přemístěných
jednotek, min. 50 Kč a max. 500 Kč.

Poplatky za správu fondu***:

2,0 % p.a.

Akcie: Hodnota dynamického portfolia v červenci vzrostla o 0,52 %. Většina
akciových fondů připisovala menší zisky, když reflektovali pro akcie pozitivní
uvolněné měnově-politické výhledy předních centrálních bank. Nejvíce se dařilo
tureckým aktivům, jimž pomohla snižující se inflace, uvolnění měnové politiky a
pozitivní sentiment. Naopak nejhorších výsledků dosáhly zaznamenaly především
asijské akciové trhy, které byly ovlivněny událostmi spíše lokálního charakteru
(např. nepokoje v Hong-Kongu, zhoršení vztahů Korea-Japonsko a zpomalení růstu
v Indii).

Červencová výkonnost akciových trhů mnoho nenaznačila a investoři tak i v
následujících měsících sledovat rétoriku předních centrálních bank, která bude
hlavní hybnou silou pro akciové trhy i pro následující období. Vedle kroků
centrálních bank budou akciové trhy sledovat vývoj globální ekonomiky a stále také
rizika pro mezinárodní obchod. Na akciové trhy tak nyní máme souhrnně neutrální
pohled. Evropské akcie by zároveň mohly reflektovat slabé euro a nadále
uvolněnou měnovou politiky ECB. Opatrní jsme na americké akciové indexy, které
se nachází mírně pod historickými maximy a v současné době budou obtížně hledat
důvody pro jejich další výrazný růst. Pozitivní jsme na hospodaření společností z
rozvíjejících se trhů, které budou těžit ze sílícího spotřebitele a konvergence k
vyspělým ekonomikám.

Dluhopisy: Dominantním faktorem majícím vliv na vývoj cen (resp. výnosů) na
dluhopisových trzích v červenci byly opět centrální banky. Poté, co americká
centrální banka snížila poprvé po 10-ti letech sazby, zamířily ceny amerických
dluhopisů v závěru měsíce vzhůru. Evropské dluhopisy reagovaly po dalším
holubičím zasedáním ECB stejným způsobem. Regionální dluhopisy pak tento
vývoj reflektovaly, a rovněž zaznamenaly zisky. V segmentu korporátních dluhopisů
byla situace prakticky identická - holubičí centrální banky způsobily utahovaní
kreditních marží, což mělo za následek nárůst cen dluhopisů, a to napříč celým
rizikovým spektrem.

DYNAMICKÉ PORTFOLIO

CHARAKTERISTIKA PORTFOLIA

* výtah ze sazebníku poplatků k IŽP týkající se fondů, v případě rozdílů platí sazebník
poplatků
** závisí na produktu
*** náklady za správu fondu jsou započtené v NAV (t.j. v kurzu)
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VÝKONNOST (CZK)
Dynamické portfolio Conseq - Generali
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Červenec 2019
Hodnota investice může růst, klesat nebo stagnovat podle situace na finančních trzích. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů v budoucnu.

GENERALI POJIŠŤOVNA A.S.

STRUKTURA PORTFOLIA DLE TŘÍDY AKTIV

