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Tisková zpráva 

Index českého investora CII750:  

Třetí čtvrtletí smazalo ztráty z počátku roku 
 

Praha, 26. října 2020  

Průměrný český investor ve třetím čtvrtletí letošního roku dosáhl kladného zhodnocení 2,45 %. Téměř se mu 

podařilo umazat zbývající část ztrát z prvního kvartálu. Po devíti měsících tak dosahuje lehce záporné výkonnosti 

ve výši -0,94 %. Vyplývá to z aktuálního Indexu českého investora CII750, který sestavuje Fincentrum & Swiss Life 

Select. 

V porovnání s druhým čtvrtletím se dynamika růstu výnosů českého investora poněkud zpomalila. Křivka Indexu 

českého investora CII750 se tak stabilizovala a lehce zploštila svůj tvar. V červenci meziměsíčně zhodnotil český 

investor o téměř 1,23 %. Následující měsíce začala dynamika ubírat na tempu, kdy v srpnu i září shodně jeho 

investice vyrostly o 0,6 %. V rámci rozložení portfolia Indexu českého investora CII750 se v prvních dvou měsících 

nejvíce dařilo akciovým fondům. V září celkový výsledek zachraňovaly fondy s konzervativní strategií, držící 

například české státní dluhopisy. Poslední měsíc tedy hrál ve prospěch konzervativnější povahy průměrného 

českého investora.  

 

Zdroj: CII750, Fincentrum & Swiss Life Select a Thomson Reuters, vychází ze základu k 31. 12. 2019 
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„V červenci a srpnu jsme byli svědky pokračujícího strmě rostoucího trendu amerických technologických titulů. Svou 

výkonností tak zastínily evropský trh. Na druhou stranu si oba kontinenty prohodily pořadí ohledně výkonnosti 

domácích měn. Investor držící evropské akcie mohl vydělat na posilujícím euru, zatímco dolar znehodnocoval. Vysoké 

ocenění amerických technologických akcií se stále více odchylovalo od skutečných fundamentů a reálné ekonomiky. 

V září však nastal obrat. Letošní hlavní akciový motor se zadrhnul a technologický sektor táhl americké indexy dolů. 

Naopak se v daném měsíci slušně dařilo českým státním dluhopisům. V zahraničí pak byly pro svoji atraktivitu 

poptávány i americké dluhopisy navázané na vývoj inflace. Ta se totiž v USA stala velkým tématem po změně měnové 

politiky americké centrální banky FED, která by tak mohla tolerovat její vyšší úrovně,“ komentuje vývoj Richard 

Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select. 

Ve třetím čtvrtletí obstály komodity jako stříbro či měď. Vysokého zhodnocení dosáhl investor také při držbě akcií 

z amerických indexů NASDAQ nebo S&P 500, které navzdory zářijovým cenovým korekcím dokázaly za celé čtvrtletí 

předvést slušnou výkonnost. Zajímavých zisků dosáhly akciové trhy rozvíjejících se ekonomik nebo například 

německé akcie. Trhy rozvíjejících se ekonomik využily k růstu červencový optimistický sentiment investorů. V září 

současně neprošly takovými cenovými propady. Zde se ale bavíme o výrazných rozdílech region od regionu. 

Například středoevropské a jihoamerické burzy stále zaostávají za asijským regionem.  

Při detailnějším pohledu na širší americký index S&P 500 se ve třetím čtvrtletí z nejvyšších zisků těšily sektory jako 

technologie, průmysl a zbytná spotřeba.  

V posledním měsíci třetího čtvrtletí prospěla menší nervozita na finančních trzích právě bezpečným přístavům. 

Zajímavou výkonnost tak nabídly i české státní dluhopisy, jejichž index meziměsíčně posílil zhruba o 1,5 %. Optikou 

korporátních dluhopisů zůstaly v září poblíž svých hodnot především bezpečnější dluhopisy investičního 

ratingového pásma. Rizikovější dluhopisy v průměru lehce klesly.   

Pohledem na výkonnost za uplynulá tři čtvrtletí všech globálně významných akciových trhů se nedařilo například 

Brazílii, Velké Británii nebo Francii. Dobré výsledky si na druhé straně připsala například Čína, USA nebo Německo. 

V rámci drobnějšího dělení jednotlivých sektorů nejlepších výsledků, od začátku roku, dosáhl online maloobchod, 

informační technologie, potraviny a průmyslové nemovitosti. 

Napříč všemi třídami aktiv vedle akcií z technologického sektoru jasně dominují vzácné kovy – zlato a stříbro. 

Na prvních příčkách se s výkonností od začátku roku stále drží také bezpečné dluhopisy. 

Tabulka níže ukazuje umístění fondů podle jejich čtvrtletní výkonnosti přepočtené do české koruny.  

Tabulka: Deset nejvýnosnějších a deset nejméně výnosných fondů ve třetím čtvrtletí 2020 

 

Zdroj: Fincentrum & Swiss Life Select a Thomson Reuters  

1 Invesco Global Consum er Trends A Acc CZK hgd 21,06 1 Schroder ISF Global Energy A Acc -18,20

2 Allianz Gl Artificial Intelligence AT (H2-CZK) 18,98 2 NN (L) Energy X Cap CZK Hedi -16,86

3 JPM  Europe Dynam ic Sm all Cap A (perf) Acc EUR 16,89 3 Fond ropy a energetiky -8,94

4 BGF Sustainable Energy A2 USD 16,66 4 BGF Em erging Europe A2 EUR -6,24

5 Schroder ISF Glo Clim ate Change Eq A Acc 14,49 5 BGF Latin Am erican A2 USD -6,08

6 Fidelity Funds - China Consum er Y-ACC-USD 13,79 6 CSO B Akciovy Stredni a Vychodni Evropa -5,79

7 Tem pleton Asian Growth A (acc) CZK-H1 13,37 7 Schroder ISF Em erg Europe A Acc -5,57

8 Generali Fond zive planety 13,01 8 Am undi CR Akciovy Stredni a vychodni Evropa -4,94

9 Fidelity Funds - Em erging M arkets A-ACC-EUR 12,94 9 Tem pleton Latin Am erica A USD -4,83

10 NN (L) Clim ate & Environm ent X Cap CZK Hedi 12,81 10 SPO RO TREND -4,42

Výkonnost za třetí čtvrtletí (v %) Výkonnost za třetí čtvrtletí (v %)
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Disclaimer: Index CII750 a data publikovaná v jeho souvislosti je možné šířit pouze s označením „Index českého investora CII750 

společnosti Fincentrum & Swiss Life Select“ a uvedením zdroje „www.cii750.cz“ (v případě internetových médií s aktivním 

proklikem na www.cii750.cz). Index a veškeré zde uvedené informace mají pouze informativní charakter. Provozovatel 

neodpovídá za případnou škodu způsobenou užitím těchto informací. 

Poznámky pro editory: Index českého investora (CII750) Index sestavují analytici společností Fincentrum & Swiss Life Select a 

Thomson Reuters za použití informací ze 750 fondů kolektivního investování, které jsou pro českého investora na domácím 

trhu běžně dostupné. Při jeho výpočtu odborníci sledují nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním 

portfoliu v České republice. Pro nastavení vah jsou využívána data ze čtvrtletních zpráv o podílových fondech v ČR, které vydává 

Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT). Index je vypočítáván od 1. 1. 2018, kdy je jeho základní hodnota na 100. 

www.cii750.cz 

 
 
Fincentrum & Swiss Life Select je přední finančně-poradenskou společností v České republice, která poskytuje komplexní 
finanční služby na nejvyšší kvalitativní úrovni. Je součástí finanční švýcarské skupiny Swiss Life, předního poskytovatele 
penzijních a finančních řešení v Evropě s tradicí již více než 160 let. Skupina spravuje aktiva v hodnotě 254 mld. CHF, zaměstnává 
přibližně 8 600 osob a zhruba 14 000 profesionálních finančních poradců. Akcie Swiss Life jsou obchodovány na burze v Curychu 
a jsou rovněž zařazeny do hlavního indexu SLI (Swiss Leader Index), který zahrnuje 20 největších společností obchodovaných 
na burzách ve Švýcarsku. Více na: www.fcsls.cz. 
 
Společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s. zveřejňuje každý měsíc hodnoty ukazatele Fincentrum Hypoindex® a čtvrtletně 
Index českého investora CII750. Dále provozuje odborné portály investujeme.cz a hypoindex.cz.  
 
Thomson Reuters je přední zpravodajskou agenturou a poskytovatelem informací pro finanční trhy. Klienti Thomson Reuters 
se spoléhají na poskytované technologie a odborné znalosti, které vedou k nalezení spolehlivých a přesných odpovědí. 
Společnost působí více než 100 zemích a byla založena před více než 100 lety. Akcie společnosti Thomson Reuters jsou 
kótovány na burze cenných papírů v Torontu a New Yorku. Více informací naleznete na www.thomsonreuters.cz 

 
 
V případě zájmu o další informace kontaktujte: 
 
 
Miroslav Beneš 
Mobil: +420 603 174 347 
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz  
 
Miroslav Beneš 
Mobil: +420 603 174 347 
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz  
 
 

http://www.fcsls.cz/
http://investujeme.cz/
http://hypoindex.cz/
http://www.thomsonreuters.cz/
mailto:miroslav.benes@benesgroup.cz
mailto:miroslav.benes@benesgroup.cz

