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SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ FONDU GLOBAL PARTNERS ČSOB FIXOVANÝ CLICK USD 6 

ČSOB Fixovaný click USD 6 
Koš akcií obsahuje 30 nadnárodních společností s převahou firem zaměřených na energie a služby, telekomunikace a 

finanční sektor. 

Regionální rozložení: Sektorové rozložení: 

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

ALLIANZ SE-REG 2% 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. 

AT&T INC 2% 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. 

BALOISE HOLDING AG - REG 2% Pojišťovnictví Švýcarsko 

Baloise Holding AG je švýcarská pojišťovací holdingová společnost se sídlem v Basileji. Společnost zaměstnává přibližně 7500 zaměstnanců 
v celé Evropě a je třetí největší švýcarskou pojišťovnou pro široké spektrum průmyslových oblastí. Společnost má také přítomnost na trhu v 
Belgii, Německu, Lucembursku a Lichtenštejnsku. Její distribuční síť zahrnuje vlastní prodejní organizaci, makléře a další partnery. 

CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 2% Finanční sektor Kanada 

Canadian Imperial Bank of Commerce, pátá největší kanadská banka, má významnou pozici na domácím trhu retailového bankovnictví, které 
zajišťuje tvorbu přibližně 80 % výnosů. Rozsáhlá síť retailových poboček a vztahy s domácími korporátními klienty bance zajišťují stabilní bázi 
depozit odpovídající jejím potřebám financování. Banka má také síť mezinárodních poboček v USA, Asii a Velké Británii. Celkem obsluhuje 
více než 11 milionů klientů. V loňském roce byla CIBC označena magazínem Bloomberg Markets jako nejsilnější banka v Kanadě a Severní 
Americe a třetí nejsilnější na světě. Akcie společnosti jsou součástí indexu 60 největších společností obchodovaných na burze v Torontu 
S&P/TSX 60 Index. 
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SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ FONDU GLOBAL PARTNERS ČSOB FIXOVANÝ CLICK USD 6 

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

CLP HOLDINGS LTD 5% Energie a služby Hongkong 

CLP Holding je hongkongská energetická společnost, která podniká na trzích v Hongkongu, Číně, Austrálii, Indii, Jižní Asii a na Tchaj-wanu. 
Hlavní činnosti společnosti jsou výroba, přenos a maloobchodní prodej energie. 

CME GROUP INC 2% Finanční sektor 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.   

ENAGAS SA 2% 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. 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 2% Energie a služby Finsko 

Fortum Oyj je finská energetická společnost se zaměřením na severské a pobaltské země, Polsku a Rusku. 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. 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% 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. 

LEGAL & GENERAL GROUP PLC 2% Finanční sektor Velká Británie 

Legal & General Group je britská nadnárodní finanční společnost se sídlem v Londýně ve Velké Británii. Mezi její produkty patří životní 
pojištění, všeobecné pojištění, pojištění důchodů a investic. Působí ve Velké Británii, Egyptě, Francii, Německu, v Perském zálivu, Indii, 
Nizozemí a ve Spojených státech. 

MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2% Finanční sektor Německo 

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (ve zkratce Munich Re) je největší světová zajišťovna. Zajišťovna je de facto pojišťovnou 
pojišťoven. Zajišťovny pomáhají pojišťovnám v rozdělení různých rizik, která vycházejí z pojišťovnictví. Největším akcionářem Munich Re je 
Buffettova investiční společnost Berkshire Hathaway, která vlastní více než 11 % akcií. Akcie jsou součástí indexu EURO STOXX 50. 

NATIONAL BANK OF CANADA 2% Finanční sektor Kanada 

The National Bank of Canada je šestou největší komerční bankou v Kanadě. Sídlí v Montrealu, má pobočky ve většině kanadských provincií 
a 2,4 milionu osobních klientů. Je největší bankou v Quebecu a druhou největší finanční institucí v provincii. Banka má síť 452 poboček a 933 
bankomatů v Kanadě. Kanceláře má i v ostatních zemích světa pro zajištění finančních služeb jak Kanaďanů, tak klientů dalších národností. 

NORDEA BANK AB 2% Finanční sektor 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.  

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5% Tabákový průmysl USA 

Philip Morris International je tabákový gigant, který se v první polovině roku 2008 oddělil od amerického koncernu Altria Group. K tomuto 
kroku Altria přistoupila poté, co se přiostřila regulace tabákových výrobků v USA. Vznikla tak samostatná, veřejně obchodovatelná společnost 
Philip Morris International, která si ponechala veškeré zahraniční operace Altrie a soustředí se na expanzi ve světě. Z pohledu tržeb patří 
mezi nejsilnější trhy Evropská unie, Střední východ a Asie a dále s menším podílem Kanada a Jižní Amerika. Objemy prodejů cigaret ovšem 
postupně klesají ve všech geografických teritoriích kromě Asie. Právě v Asii jsou totiž největší příležitosti pro expanzi, a to hlavně v Číně a 
Indii, které společně tvoří zhruba jednu třetinu lidské populace. PMI je mateřskou společností české dcery Philip Morris ČR (PM ČR), která je 
kotovaná na pražské burze. Akcie PMI se primárně obchodují na burze v New Yorku a jsou součástí indexu S&P 500. 

PPL CORP 2% 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. 
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SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ FONDU GLOBAL PARTNERS ČSOB FIXOVANÝ CLICK USD 6 

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 8% Telekomunikace Kanada 

Rogers Communications, Inc. je kanadská komunikační a mediální společnost. Oblastí podnikání jsou segmenty typu telefonní služby, 
poskytování připojení k internetu a kabelové televize. 

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 2% Ropa a plyn Velká Británie 

Royal Dutch Shell, zkráceně označována jen Shell, je britsko-nizozemská petrolejářská společnost. Podle tržeb se jedná o druhou největší 
společnost na světě (první je Wal-Mart). Hlavními obchodními aktivitami jsou vyhledávání, těžba, přeprava ropy a zemního plynu. 
Sekundárně se společnost zabývá výrobou energie, chemických a petrochemických produktů. Shell vlastní a provozuje vlastní síť 40 000 
čerpacích stanic po celém světě. Ve formuli 1 je společnost Shell hlavním sponzorem a partnerem nejslavnější stáje – Ferrari. Akcie se 
primárně obchodují na burze v Londýně, kde jsou součástí indexu FTSE 100. Sekundárně se akcie obchodují také na burze Euronext 
Amsterdam a New York Stock Exchange. 

SAMPO OYJ-A SHS 2% 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.  

SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 2% Finanční sektor Švédsko 

Významná švédská banka známá pod zkratkou SEB je již od svého založení v roce 1856 kontrolovaná rodinou Wallenbergů. V současné 
době se zaměřuje především na korporátní a privátní bankovnictví.  

SOUTHERN CO/THE 8% Energie a služby USA 

Southern California Edison Company (SCE) je podnikem veřejných služeb působícím především v zásobování elektrickou energií v oblasti 
centrální, pobřežní a jižní Kalifornie. Elektřinu zde dodává více než 14 milionům domácností. SCE je dceřinou společností Edison 
International a je v jejím stoprocentním vlastnictví. Akcie se obchodují na burze v New Yorku. 

SSE PLC 8% 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. 

SUNCORP GROUP LTD 2% Finanční sektor Austrálie 

Suncorp Group je australská společnost zaměřená primárně na bankovní a pojišťovací služby. Podle hrubého předepsaného pojistného 
(primární ukazatel tržeb pojišťovny) se jedná o největší pojišťovnu v Austrálii a druhou největší na Novém Zélandu. Akcie jsou součástí 
australského indexu ASX 200. 

SWISS RE AG 8% 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. 

SWISSCOM AG-REG 8% Telekomunikace Švýcarsko 

Swisscom je švýcarský poskytovatel televizních služeb, širokopásmového připojení k internetu a telefonních služeb. Jeho sítě jsou dostupné 
téměř 9 milionům zákazníků. Společnost své služby nabízí také v Itálii prostřednictvím italského operátora Fastweb. Trh s mobilními službami 
i službami pro pevné linky je vysoce stabilní a z hlediska konkurence bezpečný. Regulované prostředí je navíc pro společnost příznivé. 
Společnost je řízena velmi konzervativně. Téměř 57 % společnosti vlastní švýcarská konfederace. 

SNAM SPA 5% 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. 

TELUS CORP 2% Telekomunikace Kanada 

TELUS je druhý největší telefonní operátor v Kanadě. Kanadský telekomunikační trh je jedním z nejrychleji rostoucích v rozvinutém světě. 
Hlavní oblastí podnikání společnosti je mobilní telefonie, ale zároveň působí jako operátor pevných linek ve třech kanadských provinciích. 
Společnost trvale zefektivňuje provoz pevných linek s historicky vysokou nákladovou základnou spojenou s minulostí státem vlastněného 
podniku. Společnost rovněž investuje do nejmodernější IPTV infrastruktury (televize přes internetový protokol). Akcie společnosti se 
obchodují na burze v Torontu a jsou součástí indexu S&P/TS 60 Index. 



4 

V
Y

D
Á

N
O

 1
0
/2

0
1
6

 

SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ FONDU GLOBAL PARTNERS ČSOB FIXOVANÝ CLICK USD 6 

Název společnosti a popis Váha Odvětví Země 

TORONTO-DOMINION BANK 2% Finanční sektor Kanada 

Toronto Dominion Bank (TD Bank) je podle tržní kapitalizace druhá největší kanadská banka. Vznikla v roce 1955 sloučením Bank of Toronto 
a Dominion Bank, které byly založeny v roce 1855, respektive 1869. Banka, spolu s dceřinými společnostmi, obsluhuje po celém světě více 
než 22 milionů klientů.  

TOTAL SA 2% Energie a služby 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. 

VERIZON COMMUNICATIONS INC 2% Telekomunikace USA 

Verizon je druhým největším telekomunikačním operátorem v USA. Disponuje nejrozsáhlejší mobilní sítí čtvrté generace v USA zajištěnou 
širokým portfoliem širokopásmových licencí na frekvence. Zároveň vlastní jednu z nejrozsáhlejších sítí optických vláken na světě, přímo 
spojenou s domácnostmi klientů, jimž nabízí extrémně vysokou rychlost stahování. Akcie společnosti Verizon jsou součástí nejstaršího 
burzovního indexu na světě Dow Jones Industrial Average. 

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 Fixovaný click USD 6 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. 


