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SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ FONDU OPTIMUM FUND ČSOB GLOBÁLNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ USD 2 

ČSOB Globálních příležitostí USD 2 
Koš akcií obsahuje 30 nadnárodních společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací s převahou firem ze 

sektorů financí, telekomunikace a průmyslu. 

Regionální rozložení: Sektorové rozložení: 

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

ALLIANZ AG-REG 3% 
Finanční sektor - 

Pojišťovnictví 
Německo 

Allianz AG je německá nadnárodní pojišťovací společnost, která chrání životy a majetky téměř 80 milionů lidí ve více než 70 zemích. Jedná 
se o největšího správce aktiv mezi pojišťovnami na světě. Dlouhodobě drží nejvyšší rating AA. Se značkou Allianz se setkáte doslova všude. 
Firma pojišťuje gigantické stavby (největší větrná elektrárna na světě v Kalifornii, největší závěsný most na světě Tsing Ma Bridge v 
Hongkongu, Eurotunel, nejdelší tunel na světě Gotthard), ale také rakety pro TV satelity nebo dokonce soukromé lety do vesmíru. Fanoušci 
fotbalu pak budou určitě znát Allianz Arenu v Mnichově (stánek fotbalového klubu FC Bayern Mnichov). Allianz je stálým partnerem řady 
světově známých projektů, jako jsou například závody formule 1. V České republice firma působí již více než 20 let. Značka Allianz patří mezi 
40 nejhodnotnějších značek na světě. Akcie Allianz se obchodují primárně na německé burze Xetra. 

ALTRIA GROUP INC 2% Tabákový průmysl USA 

Altria Group, Inc., je holdingová společnost, která vlastní následující dceřiné společnosti: Philip Morris USA Inc. (PM USA), která působí ve 
výrobě a prodeji cigaret; U.S. Smokeless Tobacco Company, která je jedničkou v oblasti výroby bezdýmného tabáku (šňupací a žvýkací 
tabák); John Middleton Co., která podniká ve výrobě a prodeji průmyslově vyráběných doutníků a lulkového tabáku; Philip Morris Capital 
Corporation (PMCC), která udržuje portfolio spekulativních a přímo financovaných pronájmů, a Chateau Ste. Michelle Wine Estates, která je 
výrobcem vína. Altria je dominantním prodejcem cigaret v USA i díky své populární značce Marlboro. Akcie jsou součástí indexu S&P 500. 

AT&T 3% Telekomunikace USA 

AT&T je největší telekomunikační operátor v USA, který poskytuje hlasové a datové služby prostřednictvím své drátové (pevné linky) a 
bezdrátové infrastruktury. Společnost obsluhuje více než 107 milionů zákazníků. Datové služby tvoří hlavní hnací motor růstu. Společnost 
musí investovat značné prostředky do nových technologií a síťové infrastruktury tak, aby byl přenos dat a hlasových služeb dostatečně rychlý 
a bez výpadků. Rychlý růst trhu s chytrými telefony, které disponují datově náročnými aplikacemi, nahrává telekomunikačním společnostem, 
které svým zákazníkům nabízejí různé datové balíčky. Akcie AT&T jsou součástí indexů Dow Jones Industrial Average a S&P 500. 

AXA SA 2% 
Finanční sektor - 

Pojišťovnictví 
Francie 

AXA je francouzský konglomerát samostatně působících společností zaměřených zejména na pojišťovnictví, investice a finanční poradenství. 
Velikostí svých aktiv se pojišťovací společnost AXA řadila na první místo mezi pojišťovnami na světě ke konci roku 2013. 

Evropa
78%
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SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ FONDU OPTIMUM FUND ČSOB GLOBÁLNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ USD 2 

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

BCE INC 3% Telekomunikace Kanada 

Bell Canada Enterprises je největším kanadským poskytovatelem telefonních služeb, vysokorychlostního internetu, satelitní a kabelové 
televize. Kanadský telekomunikační trh je jedním z nejrychleji rostoucích v rozvinutém světě. Firma vyplácí vysoké čtvrtletní dividendy, které 
během let 2009–2012 navýšila na sedminásobek. Disponuje rovněž sítí optických linek pokrývajících více než 2,4 mil. domácností. Akcie se 
obchodují na burze v Torontu a New Yorku. 

BELGACOM SA 2% Telekomunikace Belgie 

Belgacom je největší telekomunikační společností v Belgii, se sídlem v Bruselu. Společnost poskytuje komunikační služby a produkty pro 
rezidenční, obchodní a firemní zákazníky na domácím trhu i v zahraničí. Dále nabízí multimediální produkty, telefonní automaty, pagery, 
služby operátorů a vizitky. Prostřednictvím svých dceřiných společností Belgacom Mobile a Belgacom Skynet firma dále nabízí mobilní 
telefony a internetové služby. Akcie Belgacom jsou součástí bluechip indexu BEL20. 

CME GROUP INC 2% 
Finanční sektor - 

Finanční služby 
USA 

CME Group je největší světový obchodník s futures. Vlastní a provozuje derivátové burzy v Chicagu a New Yorku. Společnost vznikla v roce 
2007 sloučením Chicago Mercantile Exchange (CME) a Chicago Board of Trade (CBOT). V roce 2008 pak převzala NYMEX Holding, 
mateřskou společnost New York Mercantile Exchange.   

DIGITAL REALTY TRUST INC 2% 
Informační 

technologie 
USA 

Digital Realty je společnost zabývající se akvizicemi datacenter, jejich vlastnictvím, rozvojem a provozem, jakož i poskytování služeb. Mezi 
zákazníky Digital Reality patří společnosti napříč celým spektrem činností, od informačních technologií a internetových podniků, až po výrobu 
a finanční služby. Digital Realty vykonává svou činnost na 31 trzích celé Evropy, Severní Ameriky, v Singapuru a Austrálii. 

EDF  2% 

Průmyslové zboží a 
služby - Energie a 

služby 
Francie 

EDF je jedna z největších energetických společností na světě, která vlastní rozsáhlé portfolio jaderných elektráren v Evropě, Jižní a Severní 
Americe, Asii, na Středním východě a v Africe. Tarify za elektřinu jsou ve Francii výrazně regulovány vládou, což společnosti umožňuje 
investovat do údržby, zdokonalování a expanze. EDF z 85 % vlastní francouzský stát a pyšní se solidní strukturou bilance. Akcie se obchodují 
na burze Euronext v Paříži a jsou součástí indexu CAC 40. 

ELISA OYJ 8% Telekomunikace Finsko 

Elisa Oyj je finská telekomunikační společnost založená v roce 1882. Od roku 2007 společnost zaměstnává 3000 lidí a její tržby se pohybují 
okolo 1,57 miliard euro. Dříve byla známá pod názvem Radiolinja. Elisa má smlouvu o spolupráci s Vodafone. 

ENAGAS SA 2% 

Průmyslové zboží a 
služby - Energie a 

služby 
Španělsko 

Enagas je španělská energetická společnost, která vlastní a provozuje národní přenosovou soustavu zemního plynu v délce více než 10 000 
kilometrů. V roce 2011 zahájila své mezinárodní aktivity, když se v Mexiku podílela na výstavbě plynovodů. Od roku 2012 působí také v Chile. 
Jako svůj milník v historii firma považuje dokončení certifikace nezávislého provozovatele přenosových soustav (TSO) s operátory 
plynárenských soustav z jiných evropských zemí, kterou získala od Evropské komise. 

FORTUM OYJ 3% 

Průmyslové zboží a 
služby - Energetický 

sektor 
Finsko 

Fortum Oyj je finská energetická společnost se zaměřením na severské a pobaltské země, Polsko a Rusko. Fortum provozuje elektrárny, 
včetně kombinované výroby, vyrábí a prodává elektřinu, teplo a páru. Kromě toho má podíly v plynárenských společnostech Gasum ve Finsku 
a Eesti Gaas v Estonsku. Firma také poskytuje další služby a produkty související s energií. 

GLAXOSMITHKLINE PLC 2% Farmacie Velká Británie 

GlaxoSmithKline je britským globálním producentem léků. Jedná se o čtvrtou největší farmaceutickou společnost na světě. V roce 2012 
převzala biotechnologickou společnost Human Genome Sciences. GSK je atraktivní zajímavou dividendou, silnou orientací na nové výrobky s 
vysokým tržním potenciálem a nákupním programem vlastních akcií. Působí celosvětově a má silnou pozici v USA. Přítomnost na rozvíjejících 
se trzích dodává potřebnou teritoriální diverzifikaci. Akcie se primárně obchodují na londýnské burze a jsou součástí britského indexu FTSE 
100. Sekundárně se akcie obchodují také na NYSE. 

HCP INC 3% 
Finanční sektor - 

Nemovitosti 
USA 

HCP (Healthcare Property Investors) je americká realitní společnost, která investuje do nemovitostí ve zdravotnickém průmyslu (např. domy 
pro seniory, nemocnice). Dále se zabývá developerskou činností, poskytuje hypotéky a financování pro poskytovatele zdravotní péče. Akcie 
společnosti se obchodují na burze v New Yorku a jsou součástí indexu S&P 500. 

HEALTH CARE REIT INC 3% 
Finanční sektor - 

Nemovitosti 
USA 

Health Care REIT je americká realitní společnost typu REIT (realitní investiční fond), která investuje především do domů s pečovatelskou 
službou, domů pro seniory a nemocnic se speciální péčí. V portfoliu společnosti jsou také lékařské kancelářské budovy, ambulantní 
zdravotnická zařízení nebo výzkumné ústavy. Akcie společnosti se obchodují na burze v New Yorku. 
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SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ FONDU OPTIMUM FUND ČSOB GLOBÁLNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ USD 2 

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

KINDER MORGAN INC 2% 
Průmyslové zboží a 

služby - Ropa a plyn 
USA 

Kinder Morgan je americký provozovatel plynovodů a ropovodů. Vlastní zhruba 180 terminálů, které ukládají a zpracovávají produkty, jako 
jsou benzín, uhlí a ropný koks. V roce 2011 se dohodla na koupi společnosti El Paso za 21,1 miliard USD. Spojením společností vznikla 
největší rozvodová síť zemního plynu v USA. V srpnu 2014 oznámila, že za 70 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu Kč) hodlá přesunout pod 
jednu střechu všechny obchodní součásti, které se dosud obchodovaly samostatně. Transakcí vznikne čtvrtá největší energetická společnost 
v USA podle tržní hodnoty. Kinder Morgan, která v současnosti provozuje zhruba 129 000 kilometrů plynovodů a ropovodů v Severní 
Americe, by tak byla čtvrtou největší energetickou společností v USA po Exxon Mobil, Chevron a ConocoPhillips. 

NATIONAL GRID PLC 3% 

Průmyslové zboží a 
služby - Energie a 

služby 
Velká Británie 

National Grid Plc je mezinárodní elektrárenskou a plynárenskou společností, která operuje především ve Velké Británii a Spojených státech. 
Společnost vlastní elektrorozvodnou soustavu v Anglii a Walesu. Dále vlastní a provozuje distribuční elektrárenské sítě na severu New Yorku, 
v Massachusetts, Rhode Islandu a New Hampshiru. Prostřednictvím těchto sítí poskytuje služby přibližně 8 milionům spotřebitelů. Akcie 
společnosti se primárně obchodují na londýnské burze a jsou součástí britského indexu FTSE 100. Sekundárně se akcie obchodují také na 
NYSE. 

NORDEA BANK AB 5% 
Finanční sektor - 

Bankovnictví 
Švédsko 

Bankovní skupina se sídlem ve Švédsku je aktivní zejména ve Skandinávii. Některé z jejích 1 400 poboček však můžeme nalézt v 19 zemích, 
mj. v Polsku a baltských státech. Její služby využívá takřka 12 milionů klientů.  

PPL CORPORATION 2% 

Průmyslové zboží a 
služby - Energie a 

služby 
USA 

PPL je americká energetická společnost, která vlastní přibližně 19 000 megawattů výrobní kapacity ve Spojených státech. Dodává elektřinu a 
zemní plyn téměř 10 milionům zákazníků ve Spojených státech a Velké Británii. 

SAMPO OYJ-A SHS 3% 
Finanční sektor - 

Pojišťovnictví 
Finsko 

Sampo je významnou finskou pojišťovací skupinou, zaměřenou jak na životní, tak i neživotní pojištění. Sampo je také nejvýznamnějším 
podílníkem největší skandinávské banky Nordea. Podle finských bájí je „Sampo“ magický artefakt, který jeho držiteli přináší štěstí.  

SNAM SPA 2% 
Průmyslové zboží a 

služby - Ropa a plyn 
Itálie 

Snam S.p.A. je italská společnost operující v oblasti plynárenského průmyslu v Itálii a Evropě. Společnost v současné době figuruje ve 
čtyřech hlavních segmentech, kterými jsou plynofikace, distribuce plynu, uskladnění a samotná doprava plynu. Společnost vlastní rozsáhlou 
přepravní infrastrukturu vysokých a středních plynovodů, která je v současné době delší než 32 000 km. Segment plynofikace je zaměřen 
zejména na těžbu zemního plynu, jeho zkapalnění pro přepravu lodí a následné zpětné odpařování. Segment distribuce plynu je zaměřen na 
distribuci plynu prostřednictvím místních dopravních sítí z předávacích míst na měření a k redukčním stanicím až směrem ke koncovým 
zákazníkům. 

SSE PLC 3% 

Průmyslové zboží a 
služby - Energie a 

služby 
Velká Británie 

SSE Plc působí v oblasti výroby, přenosu a dodávek elektrické energie a je rovněž dodavatelem plynu ve Spojeném království. Významná 
část zisku společnosti pochází z regulovaného provozování energetické sítě. SSE vyrábí elektrickou energii v uhelných, plynových a vodních 
elektrárnách. Společnost aktivně investuje do větrné energie, a to na pevnině i na moři. Manažerský tým SSE je považován za jeden z 
nejlepších v sektoru. Akcie se obchodují na londýnské burze a jsou součástí indexu FTSE 100. 

STANDARD LIFE PLC 5% 
Finanční sektor - 

Finanční služby 
Velká Británie 

Standardní Life plc se zabývá dlouhodobými úsporami a investicemi. Sídlí v Edinburghu, ale operuje po celém světě. Má 1,5 milionu 
akcionářů ve více než 50 zemích a více než 6 milionů zákazníků. Největší část podnikání je na území Spojeného království, zaměstnává 
přibližně 6000 lidí v Edinburghu. Má také pobočky v Londýně a satelitních kanceláří po celé zemi. Druhá největší část skupiny je Standard 
Life Assurance of Canada, který zaměstnává více než 2000 lidí. 

SWEDBANK AB - A SHARES 8% 
Finanční sektor - 

Bankovnictví 
Švédsko 

Swedbank je švédská bankovní skupina, která nabízí retailové bankovnictví, asset management a další finanční služby. Společnost má téměř 
8 milionů soukromých  a více než 600 000 korporátních klientů, což ze Swedbank dělá největší švédskou banku z hlediska počtu klientů. 
Swedbank má vedoucí postavení také v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Akcie jsou součástí indexu OMX Stockholm 30. 

SWISS RE AG 5% 
Finanční sektor - 

Pojišťovnictví 
Švýcarsko 

Swiss Re je druhá největší světová zajišťovna. Poskytuje zajištění i přímé pojištění pro pojišťovny, středně velké a nadnárodní korporace, ale 
také i pro subjekty veřejného sektoru po celém světě. Svou šíří produktů pokrývá téměř veškeré oblasti firemních rizik. Působí v majetkovém 
a neživotním zajištění, v životním a zdravotním pojištění. Věnuje se i pojištění vázanému na cenné papíry a obecně produkty kapitálového 
trhu. Nejvýznamnější divize zajištění generuje zhruba 80 % pojistného. Společnost byla dříve známá jako švýcarská Reinsurance Company. 
Svůj název změnila na Swiss Re, Ltd. v květnu 2011. 
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SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ FONDU OPTIMUM FUND ČSOB GLOBÁLNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ USD 2 

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

TELE2 AB-B SHS 5% Telekomunikace Švédsko 

Tele2 AB je významný evropský telekomunikační operátor, který má asi 34 milionů zákazníků v 10 zemích světa. Slouží jako telefonní 
operátor pevné linky, kabelové a digitální televize, působí jako mobilní operátor a poskytovatel internetového připojení. 

TELIASONERA AB 5% Telekomunikace Švédsko 

TeliaSonera je největší poskytovatel telekomunikačních služeb ve Švédsku a Finsku. Společnost působí také na rozvíjejících se trzích v 
Pobaltí a ve střední Asii. Prostřednictvím dceřiných společností je aktivní také v Rusku a Turecku. Těží z odolných severských ekonomik 
Norska a Švédska. TeliaSonera je známá rozdělováním přebytečných prostředků akcionářům. Akcie společnosti se obchodují na burze ve 
Stockholmu a Helsinkách a jsou součástí indexu FTSE EUROTOP 100 Index. 

TERNA SPA 3% 

Průmyslové zboží a 
služby - Energie a 

služby 
Itálie 

Italská Terna je prvním nezávislým provozovatelem elektrické distribuční sítě v Evropě a šestým největším na světě. Celkově provozuje více 
než 63 000 km elektrické sítě, především v Itálii. V roce 2012 představila plán rozvoje národní přenosové soustavy pro následujících deset 
let. Tento plán zahrnuje investice za více než 7 miliard EUR a jeho cílem je zvýšení efektivity přenosové soustavy, včetně snížení ztrát 
energie a snížení emisí CO2. 

TOTAL SA 2% 
Průmyslové zboží a 

služby - Ropa a plyn 
Francie 

Total SA je francouzským petrolejářským koncernem, který produkuje, rafinuje, transportuje a prodává produkty z ropy a zemního plynu. Je to 
jedna z největších francouzských společností a osmá největší veřejně obchodovatelná ropná společnost na světě podle tržní kapitalizace. 
Total je oficiálním partnerem týmu formule 1 Lotus F1 Team a také dodavatelem produktů pro další stáje, jako jsou Red Bull, Caterham a 
Williams. Akcie se obchodují primárně na burze Euronext v Paříži a sekundárně na burze v New Yorku. Jsou součástí indexů Euro Stoxx 50®  
a CAC 40. 

ZURICH INSURANCE GROUP AG 5% 
Finanční sektor - 

Pojišťovnictví 
Švýcarsko 

Zurich Insurance Group poskytuje finanční služby založené na pojišťovnictví. Nabízí produkty všeobecného a životního pojištění pro 
jednotlivce, malé podniky, komerční podniky, středně velké až nadnárodní podniky a korporace. V roce 2011 začala spolupráci s Banco 
Santander SA, čímž posílila svoji přítomnost v Latinské Americe. Společnost zaměstnává přibližně 600 tisíc lidí ve více než 170 zemích. 
Akcie se obchodují na švýcarské burze a jsou součástí indexu SMI. 

Zdroje: Většina informací je převzata z KBC Asset Management, není-li indikováno jinak. Dalším zdrojem jsou veřejné informace společností. 

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Slouží jako doprovodný dokument k materiálům 

k fondu ČSOB Globálních příležitostí USD 2  a jeho text není právně závazný. Jeho účelem není nahradit prospekt fondu nebo poskytnout 

jeho kompletní shrnutí. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory          

(v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu fondu (v češtině, slovenštině nebo v angličtině) 

dostupných na www.csob.cz.  

_______________________________ 

Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46. 


