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 ČESKÁ POJIŠŤOVNA

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 lednu poklesla o 2,34 %. Za ztrátou fondu
stojí zejména kolísající nálada investorů během lednových událostí. Začátkem
měsíce se negativně na růstu akcií podepsalo zabití generála Sulejmáního
americkým dronem. Následoval lehký růst vyplývající ze zveřejněných
ekonomických dat, která byla lepší než analytici očekávali. Závěr měsíce se však na
výsledcích podepsal nejvíce. V čínském Wu-chanu propukla epidemie a nový
koronavir negativně ovlivnil akciové trhy po celém světě. Obavy z rychlého šíření a
vypuknutí pandemie vyvolali na trzích nejistotu, která nejvíce poznamenala akcie na
rozvíjejících se trzích.
Tento měsíc jsme do portfolia aktivně nezasahovali.

Výhled na globální akciové trhy pro rok 2020 máme regionálně selektivní - pozitivní
jsme na evropské a rozvíjející se trhy, opatrní naopak na US trhy. Světová
ekonomika dosáhla v rámci aktuálního hospodářského cyklu vrcholu na konci roku
2017 a od začátku roku 2018 postupně mírně zpomaluje. Současný růst světové
ekonomiky je stále ještě relativně slušný, nicméně postupné zpomalování dynamiky
jednoznačně pokračuje. Co se týká klíčových centrálních bank- ECB, Fed a BoJ v
lednu nastavení velice uvolněných měnových politik nezměnily. Přitom platí, že
zejména v eurozóně se v souvislosti s pravděpodobně slabou účinností měnové
politiky začalo hovořit o tom, že k podpoře ekonomického růstu by měly být použity
masivní fiskální stimuly. Mimo jiné se takto vyjádřila nová prezidentka Christine
Lagardeová. V následujících měsících můžeme očekávat akceleraci ziskových
marží, což povede k zatraktivnění hodnotových ukazatelů akcií. Zároveň silnou
podporou akciový trhům může být spousta peněz v systému a preferování akcií
před dluhopisy. Nejvyšší růstový potenciál v rámci středoevropského regionu nyní
vidíme u slovinských a některých českých akcií.

Dluhopisy: Dluhopisové trhy byly během ledna téměř jako všechna ostatní aktiva
poznamenána obavami z koronaviru. Obavy z celosvětového šíření vedoucí ke
zpomalení globálního ekonomického růstu se negativně podepsaly zejména na
rizikovějších dluhopisech, zatímco fondy méně rizikových dluhopisů připisovaly zisky
s tím, jak investoři hledali bezpečnější aktiva.

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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Leden 2020
Hodnota investice může růst, klesat nebo stagnovat podle situace na finančních trzích. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů v budoucnu.

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA, A.S.

STRUKTURA PORTFOLIA DLE REGIONU

STRUKTURA PORTFOLIA DLE TŘÍDY AKTIV

