
VÝKONNOST KE KONCI 1. ČTVRTLETÍ 2021

Strategie Generali PS Trh Generali PS vs. trh Nejhorší Nejlepší

Povinná konzervativní − 0,9 % − 1,0 % 0,0 % − 1,6 % (NN PS) − 0,4 % (Conseq PS)

Konzervativní − 1,3 % − 0,5 % − 0,8 % − 1,6 % (KB PS) 1,1 % (Conseq PS)

Vyvážená 1,9 % 2,0 % − 0,1 % 0,9 % (Allianz PS) 3,1 % (UNIQA PS)

Dynamická 5,4 % 6,8 % − 1,4 % 4,0 % (KB PS) 10,5 % (Conseq PS)

HODNOCENÍ PRVNÍHO ČTVRTLETÍ 2021

– Vlna optimismu na finančních trzích byla v 1Q21 založena na rychlém postupu očkování ve vyspělých státech (USA a UK) 
a masivním podpůrném balíčku prezidenta Bidena (1,9 bln. USD) Akciové trhy vzrostly na nová historická maxima. 
Zásadnější byl ale růst bezrizikových výnosů, kdy se výnos desetiletého amerického státního dluhopisu prakticky 
zdvojnásobil. Ani to ale nepřinutilo akcie k výraznější korekci. 

– Růst inflačních očekávání v USA i v EU tlačí výnosy delších splatností nahoru. Postoje centrálních bank (Fed i ECB), 
ale zůstávají neměnné a pokračují v extrémně uvolněné měnové politice. 

– Oproti tomu ČNB je jedinou centrální bankou v regionu, která vnímá inflační tlaky a první zvýšení korunových sazeb se 
dá očekávat již na sklonku letošního roku. Růst výnosů se negativně promítl do ocenění držených dluhopisů. V delším 
horizontu jde ale o pozitivní trend, který přináší vyšší výnosový potenciál díky nákupům a reinvesticím s vyššími výnosy. 

– S příchodem léta a vyšší proočkovaností obyvatel se dá očekávat rychlé rozvolnění spojené s prudkým ekonomickým 
oživením. Míra úspor je na rekordních úrovních napříč ekonomikami a dá se očekávat realizace efektu odložené spotřeby 
po otevření kamenných obchodů a služeb.

– Akciové trhy vstoupily do nového roku solidním růstem. Podporou byla měnová i fiskální politika a zlepšující se očekávání 
růstu globální ekonomiky i ziskovosti firem. Právě ziskovost by měla být jedním z hlavních faktorů, které mohou pomoci 
udržet pozitivní náladu na trzích.

VÝHLED

– Aktuální optimismus trhů je založen na rychlém tempu vakcinace a s tím spojené silné oživení ekonomik od 2Q21. 
Negativní zprávou by byly nové nebezpečné mutace, či významné výpadky dodávek vakcín (nežádoucí vedlejší efekty). 

– V případě ČR očekáváme návrat koruny k apreciačnímu trendu po zlepšení Covidových statistik. Proinflační tlaky ale 
převáží (oživení + trh práce) a ČNB bude muset zvýšit sazby poprvé již na konci letošního roku.

– Do pozornosti investorů se po čase dostává výše inflace a s ní i riziko dřívějšího než očekávaného zvyšování sazeb. 
Vysoké akciové valuace mohou být udržitelné za předpokladu brzkého zvládnutí pandemie a přetrvávající uvolněné 
fiskální a měnové politice, což je také aktuálně hlavním scénářem centrálních bank. 

VÝKONNOST ZA POSLEDNÍCH 5 LET

Strategie Generali PS Trh Generali PS vs. trh Nejhorší Nejlepší

Povinná konzervativní 0,8 % 0,3 % 0,4 % -0,9 % (KB PS) 1,6 % (ČS PS)

Konzervativní 2,6 % 2,8 % -0,2 % -1,5 % (KB PS) 8,9 % (ČS PS)

Vyvážená 21,2 % 18,7 % 2,5 % 11,8 % (NN PS) 24,4 % (ČS PS)

Dynamická 39,8 % 40,6 % -0,8 % 29,2 % (KB PS) 51,6 % (ČSOB PS)

Informace o vývoji výkonnosti 
účastnických fondů


