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Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 
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1. ČP Invest – CZK 
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3. Generali PPF – EUR 

2. Generali PPF – CZK 



Fondy ČPI v roce 2012 (CZK) – I. část 

Kapitálové trhy a fondy 
4 



Fondy ČPI v roce 2012 (CZK) – II. část 
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Fondy Generali PPF v roce 2012 (CZK) 
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Fondy Generali PPF v roce 2012 (EUR) 
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Komentář k fondům 
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Komentář k fondům 



Které události hýbou trhem … 
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Příležitosti a hrozby 
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 Výsledková sezóna proběhla poměrně dobře. Společnosti drží 

vysoké množství hotovosti. Letošní rok by tak mohl být vynikající 

na dividendy 

 

 Japonské HDP za 4. čtvrtletí bylo revidováno ostře nahoru na 

+0,7 procenta proti původnímu údaji -2,3% 

 

 Čínský index spotřebitelských cen (CPI) klesl v meziročním 

srovnání o 3,2%, což dává prostor pro případné uvolňování 

měnové politiky 

 

 V Německu rostou obavy o 3 400 tun zlata uložených u Fedu v 

USA. Také Švýcarsko navrhuje (4 poslanci), aby SNB vlastnila 

20% aktiv ve zlatě a v žádném případě neprodávala zlaté 

rezervy. Tyto dvě skutečnosti vyvolávají nejistotu, zda-li je zlato 

opravdu vykazováno v takové výši, jaké je ho skutečné množství 

v trezorech bank. To podporuje cenu zlata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tento rok začal velmi robustně, proto vybírání zisků a 

konsolidace trhu by nebyla žádným překvapením. Doposud byl 

jakýkoliv pokles ihned „přetlačen“ nákupy a na trhu je výrazný 

optimismus. Pro jednorázové investice proto není ideální čas 

 

 Kvůli vysokým cenám ropy může inflace v USA negativně 

překvapit, čímž se se zavíraly dveře pro kvantitativní uvolňování 

č. 3 

 

 V případě pokračování ekonomické recese v tomto roce by se 

Řecko stalo rozvojovou zemí s výkonností horší než Bangladéš 

tj. eurozóna by již nebyla „VIP“ klubem 

 

 Na Portugalsko, Řecko a Španělsko jsou vytvářeny tlaky, aby 

snižovaly deficity veřejných rozpočtů. Pravděpodobnost splnění 

požadavků kladené EK je nízká. Tyto země budou nuceny platit 

pokuty za vysoké deficity v řádech desetin HDP, čímž se bude 

zvyšovat riziko odchodu těchto zemí z EMU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trhy v grafech 
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Souhrnná statistika 
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Vysvětlivky k fondům 
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Prohlášení 
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 ČP INVEST investiční společnost a.s. (dále jen „Společnost“) poskytuje uvedené informace jako 

názory a stanoviska specialistů, kteří mají se Společností uzavřen řádný zaměstnanecký poměr. 

Uvedené informace však Společnost uveřejňuje bez nároku na správnost, úplnost či přesnost 

poskytovaných dat a informací. 

 Veškerá sdělení, hodnocení a závěry, které společnost poskytuje formou různých textů, reflektují 

názory autora daného textu a je třeba s nimi pracovat vzhledem k době jejich zveřejnění. Veškerá 

uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu. Společnost dále upozorňuje, že z 

historických hodnot nelze stoprocentně predikovat následný stav. 

 Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely a nelze je považovat za formu 

reklamy, doporučení ani žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních či 

daňových záležitostí s tím, že nejsou určeny jako poradenská služba pro uzavření obchodů s 

jakýmikoliv finančními nástroji či zprostředkování služby jakékoliv povahy. 

 Osoby, jimž jsou texty určeny, by se měly řádně informovat na existenci omezení distribuce těchto 

textů v souladu s platnou legislativou. 

 Výše uvedený text, včetně jakýchkoliv příloh, je určen výhradně jeho adresátům a může obsahovat 

důvěrné informace, případně informace podléhající ochraně dle platné legislativy. 

 Jakákoliv další distribuce, případně jiná neautorizovaná manipulace s tímto dokumentem je zakázána. 

V případě, že jste tento text obdržel(a) omylem, prosíme o jeho okamžité smazání. 

 


