
VÝKONNOST KE KONCI 4. ČTVRTLETÍ 2020

Strategie Generali PS Trh Generali PS vs. trh Nejhorší Nejlepší

Povinná konzervativní 0,5 % 1,0 % − 0,4 % 0,5 % (Conseq PS) 1,5 % (ČSOB PS)

Konzervativní 0,9 % 1,3 % − 0,5 % 0,2 % (KB PS) 3,9 % (ČS PS)

Vyvážená 3,1 % 3,9 % − 0,8 % 2,5 % (KB PS) 5,2 % (AXA PS)

Dynamická 5,4 % 4,7 % 0,7 % − 3,8 % (Conseq PS) 7,7 % (Allianz PS)

HODNOCENÍ ČTVRTÉHO ČTVRTLETÍ 2020

– Pokles ekonomik ve 4Q20 v důsledku další vlny covid-19 bude mírnější oproti jaru. Průmysl zůstal oproti první covid vlně 
otevřen a podpořil agregátní čísla. Celkový průběh vývoje HDP ve tvaru písmene W dovrší první kvartál 2021, kdy se dá 
očekávat pouze utlumená aktivita. Obrat pozitivním směrem přijde až v kombinaci příchodu jarního počasí a vyšší 
proočkovanosti.

– Hlavní událostí 4Q20 byla pozitivní vlna spojená s příchodem vakcíny. Ta oproti očekávání přišla dříve, s vyšší účinností 
a od několika výrobců zároveň. Optimismus na finančních trzích se promítl jak do růstu rizikových aktiv, tak do růstu 
výnosů státních dluhopisů, které se odrazily od svých minim. 

– Optimistický výhled trhů je kromě vakcíny založen i na zcela enormních objemech podpory jak ze strany centrálních 
bank, tak skrze vládní fiskální impulsy, růstu zadlužení navzdory. Ve 4Q působil pozitivně také pokles nejistoty spojený 
s brexitem a prezidentskými volbami v USA. 

– V posledním čtvrtletí po výhře Joe Bidena v prezidentský volbách akciová rally dále akcelerovala. Silnou nadvýkonnost 
vykázal CEE region, který tím smazal alespoň část relativní ztráty proti vyspělým a rozvíjejícím se trhům. Navzdory 
silnému březnovému propadu uzavřela většina světových akciových trhů uplynulý rok v černých číslech. 

VÝHLED

– Zcela zásadní pro budoucí vývoj zůstává otázka zvládnutí očkování a to nejen u nás, ale i u našich hlavních obchodních 
partnerů Každé zpoždění, každá neefektivita v tomto procesu se promítne do dalších vysokých ztrát jak lidských, tak 
finančních. 

– V případě ČR očekáváme postupné posilování koruny, které bude mírnit tlak na první zvýšení sazeb ČNB. To tak přijde 
spíše až v roce 2022. Pro celý rok 2021 očekáváme růst HDP o 3 % a postupný návrat inflace ke svému cíli. 

– Akciové trhy ve svých valuacích počítají s úspěšným zvládnutím pandemie díky očkování a rychlým návratem globální 
ekonomiky k dlouhodobému růstovému trendu. Investoři očekávají postupný pokles volatility a zisky na akciích i v tomto 
roce. Pozornost trhů je nyní upřena na úspěšné zvládnutí pandemie, nicméně nemalou roli budou hrát i tradiční faktory, 
tedy tvar a úroveň výnosové křivky a ziskovost korporátního sektoru.

VÝKONNOST ZA POSLEDNÍCH 5 LET

Strategie Generali PS Trh Generali PS vs. trh Nejhorší Nejlepší

Povinná konzervativní 1,2 % 1,0 % 0,2 % − 0,4 % (ČSOB PS) 3,1 % (ČS PS)

Konzervativní 3,8 % 3,4 % 0,4 % − 0,6 % (ČSOB PS) 9,7 % (ČS PS)

Vyvážená 16,8 % 14,7 % 2,1 % 7,8 % (KB PS) 22,1 % (ČS PS)

Dynamická 30,0 % 28,8 % 1,2 % 18,1 % (KB PS) 37,6 % (ČS PS)

Informace o vývoji výkonnosti 
účastnických fondů


