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Program Horizont Invest je inspirován životem. V mládí je plný dravosti a energie, s přibývajícím
stářím preferuje jistoty a bezpečí. V počátku je koncipován razantněji (silnější zastoupení investic
s vyšším výnosem a rizikem), s blížícím se závěrem programu se pak poměr investic mění ve
prospěch konzervativních, jejichž investiční riziko (a výnos) jsou nižší.
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AAA - AAA+ - ABBB+ - BBBBB+ - BBB+ a nižší
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Vývoj úrokových sazeb v uplynulém měsíci
Trh mezibankovních depozit a úvěrů

KOMENTÁŘ K VÝVOJI PORTFOLIA FONDU

Investiční horizont:
Riziko:
Vstupní poplatek:
Manažerský poplatek:

doporučení min. 5 let
střední (úroveň 3 z 5)
max. 4,0 % z hodnoty investice
max. 0,5 % ročně z objemu portfolia

Růstové portfolio
Investiční horizont:
Riziko:
Vstupní poplatek:
Manažerský poplatek:

doporučení min. 8 let
střední až vysoké (úroveň 4 z 5)
max. 4,5 % z hodnoty investice
max. 0,5 % ročně z objemu portfolia

Index
min
Dynamické portfolio
6M PRIBOR -35 bpsInvestiční horizont: doporučení min. 10 let 0,01%

Riziko:
vysoké (úroveň 5 z 5)
Vstupní poplatek:
max. 5 % z hodnoty investice
Manažerský poplatek: max. 0,5 % ročně z objemu portfolia

případných výkyvů na trhu, je
program zahájen razantněji (silnější zastoupení investic s vyšším výnosem a rizikem). Se zvyšující se investovanou částkou,
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a jsou nahrazovány investicemi
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• Dlouhodobé pravidelné investování převážně do rizikových
aktiv (zejména akciových fondů) zvyšuje potenciál zhodnocení úspor investora.
• Postupné snižování rizikovosti
portfolia v posledních letech
programu naopak chrání dříve
dosažené výnosy a investované prostředky.
• Časový horizont lze navrhnout
podle potřeb klienta, libovolně ho průběžně upravovat
a celý program funguje zcela
automaticky bez nutnosti zásahů ze strany investora.

Právě vám je určen program dlouhodobého
průběžného investování Horizont
maxInvest.
Základní informace

0,01%

Investiční manager:
Conseq Investment Management, a. s.
Min. pravidelná investice:
500 Kč / měsíc

Blížící se konec roku znamenal z pohledu českých státních dluhopisů mírný cenový růst. Poslední úpravy bankovních knih a zainvestování přebytečné hotovosti
v portfoliích přes konec roku držely výnosy na nízkých úrovních. Nic na tom nezměnil ani vyšší, než očekávaný údaj o růstu inflace. Převis investorské poptávky nedovolil
dluhopisovým výnosům žádný výraznější růst.
Tržní vývoj na hlavních dluhopisových trzích pak byl diametrálně rozdílný. Poté, co se v listopadu nastartovala korekce na amerických dluhopisech, pokračoval jejich
pozvolný výnosový růst (pokles cen) i v prosinci. Desetiletý výnos se tak z úrovní kolem 2,40 % na konci listopadu vyšplhal koncem prosince až na dohled 2,60 %.
Podobný vývoj nastal i v případě nejkratších výnosů, které se po zasedání FEDu dostaly na 1,30 % (nejvýše od roku 2009), koncem měsíce však poklesly zpátky k 1,20 %.
V Evropě byl vývoj odlišný, a to v důsledku ECB. Ta v prosinci prodloužila program odkupu aktiv nejméně do prosince 2017 a provedla některé další změny v parametrech
programu. Na krátkém konci křivky se podepsalo odstranění požadavku na minimální výnosy nakupovaných dluhopisů, což mělo dopad zejména na krátké německé
výnosy, které se propadly na nová výnosová minima (-80 b.b.). Pokles o 10 b.b. však zaznamenal i dlouhý konec křivky. Spread mezi německými a americkými dlouhými
výnosy se tak roztáhl na historicky extrémních 235 b.b.
Korporátní dluhopisy na obou stranách Atlantiku cenově rostly, přičemž výraznější byl růst u dluhopisů neinvestičního stupně. Index těchto aktiv v USA v prosinci
ve srovnání s koncem listopadu přidal 1,8 %, na opačné straně Atlantiku pak 1,7% - v USA se pozitivně projevil pokračující růst cen ropy, v Evropě pak ohlášení
pokračování odkupu aktiv ECB. U investičního stupně byly pohyby menší, ale také pozitivní - +0,7 % a +0,5 %.
Kreditní marže na trhu CDS v prosinci v důsledku zmíněných kroků ECB klesly o 7,4 bodu v případě dluhopisů investičního stupně. Index Markit iTraxx Europe (mapující
ceny CDS kontraktů evropských korporátů neinvestičního stupně) klesl o výrazných 50 bodů. I v případě syntetických derivátů tak byl patrný větší pohyb v segmentu
neinvestičního stupně.
Aktivita domácích subjektů na primárním dluhopisovém trhu pokračovala i v prosinci. Po České telekomunikační infrastruktuře se o přízeň investorů ucházel průmyslový
holding Czechoslovak group, zaměřující se na restrukturalizaci podniků se zajímavým technologickým know-how a provozními problémy. Řady realitních emisí rozšířil
developer Finep tříletými fixně úročenými a zajištěnými dluhopisy.
Úrokovou citlivost fondu ponecháváme i nadále nízkou a v rámci dostupných příležitostí se soustředíme na variabilně úročené korporátní emise se středními splatnostmi.
Důležitá upozornění:
Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace
uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho
kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových
fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a. s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá
odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.
Další Informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle společnosti
Conseq Investment Management, a. s., nebo na www.conseq.cz.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE
na telefonické lince společnosti Conseq 225 988 225
e-mailem na adrese fondy@conseq.cz
na webové stránce společnosti Conseq www.conseq.cz

