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České (státní) dluhopisy znovu ve hře 

aneb kam s penězi, aby nám (klienti)

neutekli do bank? 
Michal Špaček, portfolio manažer

Pavla Kubínová, regionální obchodní manažer
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3 důvody proč české státní 

dluhopisy právě teď
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Proč krátkodobý fond dnes?
1. Krátkodobé sazby jsou poblíž desetiletých maxim

Zdroj: Bloomberg, NNIP; data k 6/5/2019
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Co z toho vyplývá

• Tak vysoké sazby státních dluhopisů jako nyní byly naposledy v říjnu 2009

• Repo-sazba nejvyšší od dubna 2009

• Příští pohyb sazeb dle analytiků vzhůru

• V tržních sazbách započítaná stagnace (či mírný pokles)

• Stabilní výnosnost (patrně) pro delší období

• I když Vám to nepřipadá, peněžní trh je (svým způsobem) v ráji.
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Proč krátkodobý fond dnes?
2. Možná jsme v příznivé části cyklu (pro krátkodobé investice)

Zdroj: Fidelity Worldwide Investment, NNIP; data k 6/5/2019
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Co z toho vyplývá

• Jsme v pro krátkodobé investice nejspíš nejvýhodnější části hospodářského 

cyklu

• Hospodářský růst zpomaluje

• Výnosová křivka je plochá

• Sazby jsou vysoké

• … a trh indikuje, že jsou blízko vrcholu

• A tam, kam míříme, bude krátkodobým dluhopisům také dobře
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Proč krátkodobý fond dnes?
3. Zvláštní tvar výnosové křivky

Zdroj: Bloomberg, NNIP; data k 6/5/2019
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Co z toho vyplývá

• Krátkodobá výnosová křivka je plochá (či mírně inverzní)

• Výnosy do splatnosti ročních či pětiletých dluhopisů jsou velmi podobné

• Investicí do kratších dluhopisů můžete získat stejný (či dokonce větší) výnos 

při menším úrokovém riziku

• Ráj pro konzervativní investory 



NN (L) International  
Czech Short Term Bond

NN Český fond krátkodobých dluhopisů
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NN Český fond krátkodobých dluhopisů
NN (L) International Czech Short Term Bond

▪ Investice převážně do krátkodobých českých 
státních dluhopisů 

▪ Portfolio mohou doplnit státní a kvalitní firemní 
evropské dluhopisy

▪ Průměrná splatnost dluhopisů kolem   1 roku 
(max. 5 let)

▪ Existence již od roku 1997 (dříve pod názvem 
NN (L) International Czech Money Market)

• Průměrný roční výnos od založení 1,9 % • Durace: 0,84 let • Výnos do splatnosti: 1,83 % •

Zdroj: NN IP, data k 16. 4. 2019
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NN Český fond krátkodobých dluhopisů
NN (L) International Czech Short Term Bond

Nejnižší riziková třída (SRRI)

Zdroj: NN IP, data k 31.3.2019
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NN Český fond krátkodobých dluhopisů
Proč do fondu investovat?

1. Konzervativní investice do krátkodobých dluhopisů

2. Potenciál vyššího výnosu, než nabízí peněžní trh

3. Nízká kolísavost fondu, nejnižší riziková třída

4. Základ portfolia každého korunového investora - české státní 
dluhopisy

5. Vhodný pro zklidnění portfolia v dobách kolísání trhů

6. „Parkoviště“ - investice pro krátkodobé uložení peněžních 
prostředků

7. Pravidelná renta nebo postupné investice do dynamičtějších 
strategií

8. A HLAVNĚ – KLIENT U NÁS ZŮSTANE A MŮŽEME S NÍM DÁLE 
PRACOVAT! 
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NN Český fond krátkodobých dluhopisů
NN (L) International Czech Short Term Bond (P Cap CZK)

Zdroj: NN IP, data k 30.4.2019

Výkonnost v letech (% NET)

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018       2019 YTD

Fond -0,65 -0,18 -0,01 -0,80 -1,20 0,04           0,30 

Kumulativní výkonnost (% NET)

Rok 1M 1 rok 3 roky 5 let Od založení  
(v r. 1997) 

Fond 0, 1 0,40 -1,30 -1,80 50,00
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Stabilita – hlavní role fondu v investičním portfoliu

Zdroj: NNIP, výnos fondu za 1 rok, data k 30.4.2019

+ 7,90 %

+ 2,97 %

+ 1,12 %

+ 0,41 %



Děkujeme za pozornost!
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Právní upozornění

Tento dokument má pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů,

jeho text není právně závazný a nesmí být použit za účelem prodeje investic nebo upisování

cenných papírů v zemích, kde je to zakázáno příslušnými orgány nebo právními předpisy, a proto

by si investoři měli sami získat informace o případných registračních či ohlašovacích povinnostech

ve vztahu k zamýšleným investicím v rámci své jurisdikce. Za ztrátu, která by mohla čtenáři

případně vzniknout použitím informací uvedených v tomto dokumentu, nenese NN Investment

Partners C.R., a. s. žádnou zodpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé

výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena

návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodů výkyvů

měnového kurzu. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně

souvisejících rizik a nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz.

http://www.nnfondy.cz/

