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Povinný konzervativní účastnický
fond Česká spořitelna – penzijní
společnost, a.s.
Výhled

0,49 %

6 měsíců

0,84 %

12 měsíců

0,19 %

Od založení (1. 1. 2013)

1,81 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu

8 438 955 809 Kč

Celkový počet jednotek fondu

8 289 106 271

Hodnota jednotky fondu

1,0181 Kč

Vývoj hodnoty penzijní jednotky
0,5 %
0,0 %

Tento růst základní mezibankovní sazby se promítá do
růstu úrokových sazeb na celém trhu, což napomáhá růstu
výnosů celého úrokového portfolia Konzervativního fondu.

–0,5 %

Konzervativní účastnický fond je s 8,4 mld. Kč majetku
největším účastnickým fondem na trhu. Růst sazeb na trhu
se propisuje i do výkonnosti Konzervativního fondu, který
ve čtvrtém čtvrtletí roku dosáhl kladného zhodnocení ve
výši 0,49 %. Od založení generuje jednotka Konzervativního účastnického fondu zhodnocení dosahující +1,81 %.
Portfolio je zainvestováno zejména do nástrojů peněžního
trhu a českých státních dluhopisů s nízkými investičními riziky.

–2,0 %

–1,0 %
–1,5 %

–2,5 %

www.csps.cz informační linka: 956 777 444
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Průměrná míra inflace v roce 2018 dosahovala 2,1 %
a jejími největšími tahouny byly růst cen bydlení a růst cen
energií. Inflace tak již překročila cíl ČNB, který je stanoven
na hranici 2 %. V reakci na překročení inflačního cíle
a neustále oslabující kurz koruny přistoupila ČNB koncem
roku k již pátému zvýšení základní repo sazby, která je
v tuto chvíli na hodnotě 1,75 %.

3 měsíce

9/2018

Komentář k výkonnosti trhů
a portfolia

Výkonnost fondu k 31. 12. 2018

6/2018

Investice do Konzervativního fondu je vhodná pro účastníky, kteří hledají komplexní řešení své investice. Cílem
investiční politiky je poskytnout účastníkům dlouhodobé
zhodnocení vložených prostředků, umístěných především
do nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů a jiných
dluhových cenných papírů s ratingem na investičním stupni
povoleném zákonem. Úrokové riziko je aktivně řízeno, investice denominované v cizích měnách jsou plně zajištěny.

3/2018

Popis fondu

Vzhledem k pokračujícím inflačním tlakům na růst cen
především bydlení, potravin či energií a k přetrvávajícímu
tlaku na růst mezd na téměř již vyčerpaném trhu práce lze
v následujícím roce očekávat další zpřísňování měnové
politiky ČNB. Další zvyšování tržních úrokových sazeb tak
podpoří růst výnosu Konzervativního účastnického fondu
a tím také růst hodnoty vkladů účastníků.
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Stupeň rizika

Historická výkonnost Konzervativního účastnického fondu

Dluhopisy – regionální expozice
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Struktura portfolia podle typu aktiv
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Struktura portfolia podle měn

Dluhopisy 39,9 %
Peněžní trh 60,1 %

CZK 99,5 %
USD 0,5 %

Nejvýznamnější pozice v portfoliu
Název

Druh

ISIN

Měna

Zastoupení

P ČNB 52T 4000 mld. 24/08

Pokladniční poukázky ČNB

CZ0001005581

CZK

34,4 %

TV v CZK u CSSTCZ

Termínovaný vklad

–

CZK

9,7 %

TV v CZK u PPF

Termínovaný vklad

–

CZK

9,0 %

GOVERNMENT BOND VAR 12/09/20

Státní dluhopisy

CZ0001004113

CZK

8,3 %

GOVERNMENT BOND VAR 11/19/27

Státní dluhopisy

CZ0001004105

CZK

7,3 %

GOVERNMENT BOND ZERO 07/17/19

Státní dluhopisy

CZ0001004717

CZK

6,5 %

GOVERNMENT BOND 2.75 07/23/29

Státní dluhopisy

CZ0001005375

CZK

4,3 %

GOVERNMENT BOND 2 10/13/33

Státní dluhopisy

CZ0001005243

CZK

4,2 %

GOVERNMENT BOND VAR 04/18/23

Státní dluhopisy

CZ0001003123

CZK

3,8 %

TV CZK u SOGE FR 19/12/30

Termínovaný vklad

–

CZK

3,6 %

GOVERNMENT BOND 0.95 05/15/30

Státní dluhopisy

CZ0001004477

CZK

3,2 %

GOVERNMENT BOND 2.5 08/25/28

Státní dluhopisy

CZ0001003859

CZK

1,3 %

GOVERNMENT BOND 4.2 12/04/36

Státní dluhopisy

CZ0001001796

CZK

0,9 %

SLOVAKIA GOVT 4.375 05/21/22 USD

Státní dluhopisy

XS0782720402

USD

0,5 %

Nejvýznamnější rizika
Typ rizika

Míra rizika

Řízení rizika

Kreditní

Velmi nízké

Dluhopisy s ratingem A1 (A+) a vyšším

Měnové

Velmi nízké

Plné měnové zajištění

Akciové

Žádné

0% podíl akcií

Úrokové

Nízké

Nízký durační profil portfolia

www.csps.cz informační linka: 956 777 444

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
vydaly nebo za které převzaly záruku Česká republika, Německo, Francie, Velká Británie či 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.

www.csps.cz informační linka: 956 777 444

