Smíšený fond roku 2012: Konzervativní MIX – kvalitní portfoliomanagement
nese své ovoce
Podílový fond Konzervativní MIX byl vyhlášen nejlepším smíšeným fondem v soutěži Investice roku 2012
v kategorii Smíšený fond 2012!
Společnosti Fincentrum, PwC Česká republika a odborný portál Investujeme.cz představily 6.února výsledky
analýzy investičního trhu v České republice s názvem Investice roku 2012. Cílem analýzy je přispět ke
vzdělávání českých spotřebitelů, kteří při správě svých osobních financí dlouhodobě chybují, a zvýšit u nich
zájem o sebevzdělávání v oblasti osobních financí. V rámci analýzy jsou zveřejněny nejlepší podílové fondy
nabízené na českém trhu pro běžné spotřebitele za rok 2012.
Hodnocení fondů je v rámci analýzy Investice roku založené na objektivních kritériích při respektování
podmínky dostupnosti produktu pro běžného klienta. Analýza představuje spotřebitelům jednoduchou metodu,
jak mohou srovnat jednotlivé fondy na trhu mezi sebou i napříč různými kategoriemi podle podkladových aktiv,
do kterých fond investuje.
(http://www.fincentrum.com/pro-media/detail/?UserKey=V%C3%BDsledky-t%C5%99et%C3%ADhoro%C4%8Dn%C3%ADku-anal%C3%BDzy-Investice-roku-2012-p%C5%99edstaveny-nejlep%C5%A1%C3%ADmfondem-se-stal-)
Konzervativní MIX poskytuje klientům výbornou možnost široké diverzifikace prostředků při relativně nízkém
riziku. Neutrální váha akcií v portfoliu je 10 %, ale může pohybovat v rozpětí 5 - 15 %. Takto nastavená
dlouhodobá strategická alokace aktiv odráží závěry studií, které se shodují, že přidání zhruba 12% podílu
akcií do jinak dluhopisového portfolia vede ke zvýšení výnosu při současném mírném snížení rizika z důvodu
diverzifikace. Dalším významným rysem fondu je potlačení úrokového rizika dluhopisové složky, neboť fond
nakupuje dluhopisy s výrazně kratší dobou splatnosti než třeba Sporobond a dodatečný výnos potom dodává
přes investice do korporátních dluhopisů s vysokým ratingem ale i dluhopisů ze segmentu high yield. Další
nadvýnos plyne z investic do dluhopisů emerging markets. Všechny tyto investice jsou nabývány v dolarech a
eurech nákupy specializovaných fondů a jsou měnově zajištěny. To platí i pro akciovou složku. Tu nakupujeme
přes indexy na americký, evropský, japonský trh a indexy emerging markets trhů.
Rok 2012 byl velmi úspěšný pro všechny třídy aktiv zastoupené v portfoliu – státní dluhopisy, korporátní
dluhopisy i akcie. A tak i při velmi konzervativní investiční strategii, kterou fond vyznává, se v roce 2012
výnos blížil 7 %.
Strategie pro rok 2013 je výrazně ovlivněna aktuální výší úroků na peněžním trhu, které jsou blízko 0. Proto
se soustředíme ještě výrazněji na segment korporátních dluhopisů na úkor státních, které např. v roce 2012
dosáhly výnosu přes 12 % (!). V akciové složce vidíme pro letošní rok prostor pro další posilování, kdy růst i
nadále potáhne USA, Japonsko a asijské emerging markets.
Srovnání jednorázové a pravidelné investice k inv. horizontu (k 10.4.2013):
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Výkonnost fondu k 10.4.2013:
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Od počátku roku
1,16 %

