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MAJETEK VE SPRÁVĚ IKS KB PŘEKROČIL VLONI
HRANICI 50 MILIARD KČ
-

Objem investic ve správě Investiční kapitálové společnosti KB (IKS KB)
překročil v minulém roce hranici 50 miliard Kč

-

Čistý příliv investic (včetně odkupů) vzrostl v roce 2015 na devět miliard Kč

-

Největší zájem měli investoři o konzervativní fondy, nejsilnější dynamika
nových investic však byla patrná u akciových fondů

Největší zájem o investice do fondů za posledních deset let zaznamenala Investiční
kapitálová společnost KB v minulém roce. Čistý příliv investic do fondů IKS a Amundi
(včetně odkupů) činil v roce 2015 devět miliard Kč. Meziročně se čistý příliv investic do
fondů zvýšil o 69 %. Celková aktiva ve správě IKS KB dosáhla rekordních 55 miliard Kč.
„Podílové a investiční fondy se staly přirozenou alternativou k bankovním depositům. Hlavní
charakteristikou roku 2015 je, kromě stoupající důvěry české veřejnosti ve fondy, prudký
nárůst zájmu o akciové fondy zaměřené zejména na společnosti se stabilním dividendovým
výnosem. Údaje za minulý rok potvrzují, že lidé stále více přemýšlejí o tom, jak naloží se
svými úsporami při hledání nejvýhodnější a nejvýnosnější možnosti,“ uvedl Pavel Hoffman,
místopředseda představenstva IKS KB.
O tom, že důvěra české veřejnosti v investiční fondy roste, svědčí i skutečnost, že poměr
mezi investicemi a odkupy byl v loňském roce 4:1, tedy na čtyři nově investované koruny
připadala pouze jedna koruna odkupu. Ve srovnání s minulostí se lidé také méně obávali
investovat vyšší částky. V Komerční bance bylo loni realizováno více jak tři tisíce
jednorázových investic v částce převyšující jeden milion korun.
Do některého z produktů v nabídce IKS KB pravidelně investuje více než 80 tisíc klientů
Komerční banky a jen za rok 2015 jich přibylo 35 tisíc. Aktuální novinkou při investování do
fondů je využití profesionálně vybraných a spravovaných portfolií na základě osobního
investičního profilu konkrétního klienta. Příkladem je služba IKS Investiční manažer, kterou
Investiční kapitálová společnost KB představila v minulém roce.
IKS KB je součástí společnosti Amundi, která je největším evropským správcem aktiv a řadí
se mezi deset největších investičních společností na světě podle objemu spravovaných
prostředků (985 miliard EUR ke konci roku 2015).
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