
Dynamický účastnický fond
Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

Popis fondu

Dynamický účastnický fond odpovídá svým profilem 
potřebám investorů, kteří chtějí vysoké zhodnocení 
a zároveň jsou ochotni akceptovat významnější riziko. 
Dynamická investiční strategie dává do popředí akciové 
portfolio, které v tomto fondu může tvořit až 90% podíl 
na celkové struktuře majetku. Aktuálně je celková výše 
akciové složky fondu 77 %, zbytek je uložen v dluhopi- 
sovém portfoliu 14 % a v prostředcích peněžního trhu 
necelých 10 %. Fond začleňuje do investičních 
rozhodnutí rizika týkající se udržitelnosti.

Komentář k výkonnosti trhů a portfolia

Akciové trhy zažily svižný start nového roku a výrazně 
posílily. Americký akciový index S&P 500 od začátku 
roku zhodnotil o 7 %, index NASDAQ pak dokonce 
o 17 %. Evropské akcie také posílily, a to o necelých 
8 %. Rozvíjející se trhy se po loňských akciových 
propadech zotavují pomaleji a připsaly si zhruba 3,5 %. 
Optimismus na akciových trzích byl tažen především 
očekáváním výraznějšího zpomalení růstu úrokových 
sazeb, což podpořilo především růstové akcie a IT 
sektor. Ten je na růst sazeb velmi citlivý. 

Počátkem března zasáhl trhy negativní šok v podobě 
krachu několika menších bank v USA. Trhy zachvátila 
panika při vzpomínce na finanční krizi z roku 2008 
a akcie především finančního sektoru prudce spadly. 
Problém se následně přelil také do Evropy, kde se do 
velkých problémů dostala švýcarská banka Credit Swiss 
a musela být zachraňována státem. Centrální banky na 
vzniklou situaci zareagovaly velmi rychle a podařilo se 
jim uklidnit rozšiřující se paniku na trzích. Scénář z roku 
2008 se naštěstí neopakoval a koncem měsíce se trhy 
vrátily na původní úrovně.

Většímu posílení akcií i nadále brání stále vysoká 
inflace, která se pohybuje výrazně nad cílem 
centrálních bank a klesá relativně pomalu. Průměrná 
globální inflace se pohybuje kolem 8 %, což bude 
i nadále bránit centrálním bankám ve snižování 
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úrokových sazeb. Navíc za současným poklesem 
inflace stojí především pokles cen energií, nicméně 
jádrová inflace zůstává téměř beze změny. Z toho 
vyplývá, že centrální banky budou muset úrokové sazby 
ponechat zvýšené po delší dobu, než se původně 
očekávalo. Ze současné situace profitují především 
společnosti, které dokážou inflační náklady lépe 
přenést do cen svých produktů a nemusí tolik ukrajovat 
ze svých ziskových marží. Jedná se především o velké 
nadnárodní společnosti s vysokou kapitálovou 
vybaveností a relativně nízkým zadlužením.

Dynamický fond v prvním kvartálu roku pokračoval 
v nákupu akcií a navyšováním akciové složky v port- 
foliu. V březnu fond využil nervozity na finančních trzích 
způsobených krachem několika bank a nakoupil akcie 
několika zahraničních bankovních domů s výraznou 
slevou. Portfolio Dynamického účastnického fondu 
obsahuje z více jak 70 % akciové investice s preferencí 
na rozvinuté trhy. Především se jedná o trhy americké 
a evropské. Akciové pozice jsou zaměřeny na společ- 
nosti z oboru zdravotnického zboží, spotřebního 
necyklického zboží, finančního sektoru a IT nebo 
telekomunikací. Díky růstu vyspělých akciových trhů 
dosáhlo akciové portfolio Dynamického fondu 
výrazného zhodnocení, a to 8 %. Díky tomu se fondu 
podařilo odmazat veškeré ztráty z roku 2022 a být 
nadále v zisku. Zhodnocení klientských prostředků 
od založení fondu je aktuálně necelých 70 %.

Výhled

I nadále se očekává mírný růst akciových trhů 
doprovázený poměrně vysokou volatilitou. Ta je 
způsobena mnoha riziky ve světovém hospodářství, 
ať už je to vysoká inflace, válka na Ukrajině nebo 
geopolitické napětí mezi Amerikou a Evropou na jedné 
straně a Čínou s Ruskem na druhé. Právě inflace je 
brzdou rychlejšího hospodářského růstu a oživení 
na akciových trzích. Prostředí vysokých úroků více 
vyhovují hodnotovým akciím, a to především těm 
z finančního sektoru. Lze proto očekávat, že defenzivní 
a tradiční akciové tituly porostou více než akcie růstové.
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Hodnota vlastního kapitálu fondu 6 692 353 930 Kč
Celkový počet jednotek fondu 3 946 348 851
Hodnota jednotky fondu 1,695 8 Kč

3 měsíce 8,01 %
6 měsíců 14,24 %
12 měsíců 7,13 %
Od založení (1. 1. 2013) 69,58 %

Výkonnost fondu k 31. 3. 2023

Aktiva

Vývoj hodnoty penzijní jednotky

Akcie 76,7 %
Dluhopisy 13,8 %
Peněžní trh 9,5 %

Měny

CZK 58,5 %
EUR 15,2 %
USD 23,4 %
Ostatní 2,9 %

Cenné papíry

Udržitelné 52,4 %
Tradiční 47,6 %

Rozložení sektorové
expozice – akcie

Rozložení regionální
expozice – akcie
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Název Druh ISIN Měna Zastoupení

S&P 500 E-MINI Akciové futures ESJUN23 USD 20,5 %

DJ EURO STOXX 50  Akciové futures VGJUN23 EUR 7,0 %

NASDAQ 100 E-MINI Akciové futures NQJUN23 USD 5,2 %

ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND Firemní dluhopisy IE00B66F4759 EUR 4,8 %

TOP STOCKS  Akcie CZ0008475191 CZK 4,3 %

DAX INDEX Akciové futures DAXJUN23 EUR 4,2 %

FTSE 100 INDEX Akciové futures ZJUN23 GBP 2,3 %

STOCK SMALL CAPS Akcie CZ0008475209 CZK 2,2 %

KOMERČNÍ BANKA Akcie CZ0008019106 CZK 2,0 %

Významné pozice v portfoliu fondu

Historická výkonnost
Dynamického účastnického fondu
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Upozornění

Údaje o historické výkonnosti účastnického fondu v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. 
Investice do účastnického fondu v sobě zahrnuje riziko výkyvů aktuální hodnoty penzijní jednotky a návratnost 
původní investované částky není zaručena. Další informace naleznete ve statutu fondu, který vám poskytneme ve 
všech pobočkách České spořitelny či na internetových stránkách www.csps.cz. Veškeré zde uvedené údaje mají 
pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit statut fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. 

Česká národní banka umožnila ČS – penzijní společnosti ve smyslu § 104 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním 
spoření investovat až 100 % hodnoty majetku v účastnickém fondu do investičních cenných papírů a nástrojů 
peněžního trhu, které vydala nebo za které převzala záruku Česká republika, Německo, Francie, Velká Británie nebo 
Spojené státy americké nebo centrální banky těchto států nebo Evropský fond finanční stability, Evropská centrální 
banka, Evropská investiční banka, Světová banka nebo Mezinárodní měnový fond.

ČS penzijní společnost se řídí vnitřním předpisem Politika odpovědného investování, který v oblasti udržitelnosti 
definuje cíle, rizika, kritéria a procesy odpovědného investování a kategorizaci fondů dle Nařízení (EU) 2019/2088 
o zveřejňování informací týkající se udržitelnosti v odvětví finančních služeb. Dynamický fond začleňuje do investič- 
ních rozhodnutí rizika týkající se udržitelnosti.
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Název Druh ISIN Měna Zastoupení

ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND Firemní dluhopisy IE00B4PY7Y77 USD 1,7 %

ISHARE MSCI EMERGIN MARKETS Akcie US4642872349 USD 1,6 %

MICROSOFT Akcie US5949181045 USD 1,6 %

INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT Akcie US46137V3574 USD 1,5 %

AGILENT TECHNOLOGIES Akcie US00846U1016 USD 1,5 %

DEUTSCHE TELECOM Akcie DE0005557508 EUR 1,4 %

DPAM L- BONDS EM SUSTAINABLE Zelené dluhopisy LU1200235437 USD 1,4 %

CISCO SYSTEMS Akcie US17275R1023 USD 1,4 %

ČEZ Akcie CZ0005112300 CZK 1,3 %

Typ rizika Míra rizika Řízení rizika

Kreditní Nízké Pouze dluhopisy v investičním stupni

Měnové  Velmi nízké Plné měnové zajištění

Akciové Vysoké Diverzifikace akciového portfolia

Úrokové Střední Střední durační profil portfolia

Nejvýznamnější rizika


