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Udržitelnost nebo atraktivní výnos? Nedělejte kompromisy
Význam společensky odpovědného investování (socially responsible investing – SRI) v posledních letech celosvětově
roste. Vytváří prostor pro zachování dlouhodobých zisků a podmínek udržitelného rozvoje pro budoucí generace.

Čím dál častěji se v dnešní době potýkáme s problémy
jako je přetěžování přírodních zdrojů, nadměrná emise
CO2 a klimatická změna. Vědci bijí na poplach s tím,
že naše výroba, zemědělství a další činnosti by měly
respektovat principy udržitelnosti, abychom zabránili
nežádoucím změnám, které mohou nepříznivě
ovlivňovat naše životy i životy našich dětí.
A nemusí jít jen o udržitelný přístup k životnímu
prostředí. Veřejnost oceňuje také ty společnosti, které
se staví proaktivně k dodržování lidských práv, jednají
férově se zaměstnanci a snaží se pozitivně ovlivňovat
komunitu, ve které podnikají. V dnešní době sociálních
sítí, rychlého šíření a sdílení informací je totiž snadné
penalizovat ty, jenž tyto principy porušují. A dát to firmě
pocítit umí nejen zákazníci. Jejich nepřízeň se může
projevit poklesem zisku, po kterém následuje pokles
ceny akcií a odliv investorů.
Nejrozšířenější fáma? Že odpovědné investice mají nižší
výnos
Často se má za to, že udržitelnost investic musí být
na úkor jejich výnosnosti. Opak je pravdou. V roce 2013
podrobili němečtí akademici Dorfleitner, Utz a Wimmer
strategii společensky odpovědného investování
dlouhodobé analýze. Došli k jasnému závěru, že akciová
portfolia s vysokým podílem firem, které se chovají
společensky odpovědně, vykazují v dlouhodobém
horizontu lepších výsledků.
Důraz na dlouhodobě udržitelné výnosy a návratnost
kapitálu
Investiční proces výběru aktiv, do kterých investujeme,
je založen na důkladné finanční analýze. Ta hodnotí

nejen zisk, finanční zdraví a návratnost kapitálu, ale také
důsledně zkoumá právě dodržování kritérií sociálněenvironmentální odpovědnosti neboli ESG (z angl.
Environmental, Social, Governance).
V NN Investment Partners totiž považujeme společensky
odpovědné investování za nejlepší způsob, jak lze zvýšit
návratnost vlastní investice v poměru k rizikům
a zároveň přispět společnosti jako celku. Navíc věříme,
že nám investice do těchto pro budoucnost zásadních
témat, umožní zachytit klíčové faktory budoucího
finančního růstu.
Díky více než 20letým zkušenostem s uplatňováním ESG
kritérií ve většině investičních strategiích jsme
celosvětově uznáváni za lídra v oblasti odpovědného
investování a správy aktiv. V roce 2019 jsme získali top
A+ hodnocení udělené OSN za náš přístup a excelentní
investiční strategie v oblasti odpovědného investování.
Proč se tedy odpovědné investice vyplatí?
1. Návratnost investic se zvyšuje především díky
důrazu na udržitelný způsob řízení firem, do nichž
fondy investují.
2. Investujete do firem, které aktivně přistupují k
ochraně životního prostředí a sociální udržitelnosti.
3. Přispíváte ke změně klimatu a pomáháte snižovat
uhlíkovou stopu.
4. Podporujete slušný přístup k zaměstnancům,
dodržování lidských práv, boj proti dětské práci a
diskriminaci.
5. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné
atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

www.nnfondy.cz

Komentář k trhům

září 2019

Chci investovat odpovědně
…na akciových trzích v Evropě
NN (L) European Sustainable Equity (EUR)
Historická výkonnost od založení (23. 4. 2014)

Roční výkonnost (NET %)

Nově je k dispozici CZK třída fondu

…do akcií na rozvíjejících se trzích
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (USD)
Historická výkonnost od založení (10. 12. 2001)

Roční výkonnost (NET %)

1. června 2019 došlo ke změně investiční strategii
s důrazem na dodržování přísných ESG kritérií

…do světových akcií
NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)
Historická výkonnost od založení (18. 5. 2017)

Roční výkonnost (NET %)
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…v rámci smíšených fondů
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)
Historická výkonnost od založení (5. 11. 2009)

Roční výkonnost (NET %)

Zdroj: NN Investment Partners, data k 31. 7. 2019
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.
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