
Zhodnocení účastnických fondů
za rok 2022
Rok 2022 byl na finančních trzích ovlivňován především válečným konfliktem na Ukrajině a jeho negativním 
dopadem na světové hospodářství. Obavy z blížící se hospodářské recese a nárůstu tržních rizik vedly k propadu 
světových akciových trhů především v první polovině roku. K tomu se přidal i propad dluhopisových trhů, který byl 
způsoben zvyšováním úrokových sazeb centrálními bankami. Ve druhé polovině roku již všechny účastnické fondy 
vykázaly opět kladné zhodnocení penzijních úspor a významně umazaly ztráty z prvního pololetí. Pozitivní výhled 
zůstává i pro rok 2023. I přes loňskou vysokou kolísavost výkonnosti účastnických fondů zůstává nadále naše 
společnost dlouhodobě jednou z nejlépe zhodnocujících penzijních společností na českém trhu.

Přehled zhodnocení účastnických fondů

Vývoj čtvrtletního zhodnocení za rok 2022

www.csps.cz
informační linka: 956 777 444

Strana 1/2

 Za rok 2022 Za 3 roky (% p. a.) Od založení (% p. a.)

Konzervativní fond -1,8 % -1,6 % -0,1 %

Etický fond -2,6 % -0,2 % 0,8 %

Vyvážený fond -4,3 % 1,6 % 2,8 %

Dynamický fond -4,8 % 4,7 % 5,7 %
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Ohlédnutí za rokem 2022 a vývojem 
na finančních trzích

Světové hospodářství se ještě plně nezotavilo 
z pandemie covid-19 a ekonomiku v roce 2022 sevřela 
nová neočekávaná krize. Geopolitický konflikt mezi 
Ukrajinou a Ruskem eskaloval počátkem minulého 
roku do té míry, že téměř všechny vyspělé země světa 
uvalily na Rusko bezprecedentní hospodářské sankce. 
Během několika dní tak prakticky ustal téměř veškerý 
obchod mezi Ruskem na jedné straně a Evropou a 
Severní Amerikou na straně druhé. Evropa byla z velké 
části závislá na dovozu levných energií z Ruska, 
především zemního plynu, a proto jejich výpadek 
nastartoval sérii inflačních šoků. Obava z nedostatku 
zemního plynu během topné sezóny vyhnala cenu plynu 
pro evropský trh strmě vzhůru a stejně dramaticky 
reagovala i cena elektřiny. Drahé energie se pak přímo 
propsaly do růstu cen zboží a služeb téměř ve všech 
odvětvích ekonomiky.

Inflace, která se dostala na nejvyšší hodnoty 
za poslední dekády způsobila zásadní obrat politiky 
hlavních světových centrálních bank. Ty se rozhodly 
s inflací bojovat prostřednictvím rychlého růstu 
úrokových sazeb a zpřísňování pravidel v ekonomice. 
Výsledkem fiskálních restrikcí centrálních bank byl pak 
nebývalý propad hodnoty většiny obchodovaných aktiv, 
ať už se jednalo o akcie, dluhopisy či další alternativní 
investice. V loňském roce bylo proto velice těžké 
sestavit takovou kombinaci aktiv v portfolio, aby 
přineslo kladné zhodnocení.

Dramatické propady zažily dluhopisové trhy. Obrat 
politiky centrálních bank a růst bankovních úrokových 
sazeb se projevil také v rychlém růstu výnosů 
z dluhopisů. Vysoké sazby se projevily v propadu cen 
starších dluhopisů, které přinášeli podstatně nižší 
zhodnocení než dluhopisy nové. V průměru odepsaly 
světové dluhopisové trhy -16 % a stáhly s sebou 
do červených čísel také výkonnost konzervativních 
investic. Trh českých státních dluhopisů na tom byl 
o něco lépe, když v průměru odepsal -8 %. Na jedné 
straně tedy centrální banky skrze vysoké úrokové 
sazby výrazně potrestaly konzervativní investiční 
strategie, na straně druhé nabídly konzervativním 
investorům násobně vyšší výnosy z dluhopisů 
a z úročení vkladů, než bylo doposud běžné. 
Konzervativní fondy měly v roce 2022 výjimečnou 
příležitost nakoupit dluhopisy s atraktivním výnosem 
kolem +5 % a ten si zafixovat po dobu následujících 
několika let. 

Rok 2022 nepřál ani akciím, které celosvětově 
v průměru ztratily -20 %, což je nejhorší roční výsledek 
od finanční krize v roce 2008. Propady zaznamenaly jak 
rozvinuté trhy, tak i trhy rozvíjejících se ekonomik, 
kde dosahovaly propady až -24 %. Hlavní příčinou 
takovýchto propadů je již dříve zmíněná změna kurzu 
světových centrálních bank, a dále pak covidové 
uzávěry celých průmyslových oblastí v Číně, což 
komplikovalo přepravu zboží ve světě. Aby centrální 
banky zabránily roztočení inflační spirály, přikročily 
k velmi agresivnímu růstu úrokových sazeb. Vysoké 
úrokové sazby zatraktivnily dluhopisy oproti akciím, 
a navíc podstatně zpřísnily podmínky úvěrování firem, 
což se odrazilo na propadu očekávaného zisku 
a dalším poklesem hodnoty akcií.

Vůbec největší propady postihly americké technolo- 
gické firmy, kde lze hovořit přímo o vystřízlivění z až 
nerealistických očekávání ohledně budoucí ziskovosti 
těchto firem. Velké společnosti jako Google, Amazon, 
Apple nebo Meta odepsaly v průměru minulý rok 
dokonce -40 %. Došlo tak k výraznému přecenění 
celého technologického sektoru směrem dolů z his- 
toricky maximálních hodnot dosažených v roce 2021. 
Lépe si vedly akcie zavedených hodnotových firem 
z oblasti financí, energetiky a zdravotnictví. Pokles 
hodnoty akcií v roce 2022 byl příznivý pro nákup 
nových akcií a navýšení akciové složky ve vyvážené 
a dynamické strategii penzijního spoření. Došlo 
tak k navýšení potenciálu zhodnocení těchto fondů 
v následujících letech.


