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Text: Milan Frydrich

Vážení klienti,
v posledních letech jsme ve finančním světě svědky situací, kdy dříve platné ekonomické teorie buď
zcela nefungují, anebo v lepším případě fungují v menší míře než dosud. Proto jsme se rozhodli Vám
v tomto vydání Private Banking Times přinést řadu různých názorů, ohlédnutí a výhledů na dlouhodobější trendy v dnešním turbulentním finančním světě.
Vedle názorů makroekonomů Vám dále přinášíme představení produktů našich partnerů z oblasti
investičních fondů. Z jejich nabídky jsme vybrali produkty, které do značné míry vznikly právě jako
reakce na nové trendy na finančních trzích.
Vzhledem k popularitě a množství takzvaných fondů kvalifikovaných investorů jsme do tohoto vydání
zařadili také krátký pohled na tyto fondy a jejich specifika. Současně Vám přinášíme informaci o nově
vzniklém Raiffeisenbank fondu kvalifikovaných investorů zaměřeném na nemovitosti.
Již nyní začínáme připravovat další číslo našeho pololetníku, do kterého bychom chtěli zařadit i lifestyle
témata, abychom trochu odlehčili informačně hutné články o ekonomice a financích. Pokud byste měli
zájem o některé konkrétní téma, dejte prosím vědět svému privátnímu bankéři – rádi Vám vyhovíme.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál šťastný návrat z dovolených a méně turbulencí na finančních
trzích.
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úvodník

Boření mýtů
o penězích
a centrálních bankách
Od globální finanční
krize, která vypukla v roce
2007, jsme byli svědky
nekonvenčních praktik
centrálních bank
po celém světě.
Řada z nich ve snaze povzbudit ekonomiku snížila úrokovou míru na nulu, některé dokonce zavedly zápornou sazbu
(např. ve Švýcarsku, eurozóně či Japonsku). Česká republika
zažila záměrné oslabení vlastní měny Českou národní bankou a některé centrální banky, včetně ECB a Fedu, zavedly
tzv. „kvantitativní uvolňování“, které vedlo k bezprecedentnímu růstu jejich bilance na 4,25 bilionu eur, 4,47 bilionu dolarů
respektive. Pro porovnání světový HDP za rok 2016 činí 75,64
bilionu dolarů. Podle dat MMF bilance deseti největších centrálních bank na světě dosahuje 21,4 bil. dolarů, což je 28 %
světového HDP. Samo o sobě to zní až neuveřitelně a veřejnost se v budoucnosti obává vysokého tempa růstu inflace.
Je to celkem logické vzhledem k tomu, jakou má představu
o tom, jak fungují peníze, komerční banky a jak centrální banka provádí svoji měnovou politiku. Abychom lépe porozuměli,
co se v současné situaci děje, je třeba se podívat na mýty
o penězích, komerčních a centrálních bankách. Nejdříve však
něco málo o centrálních bankách samotných.

Centrální banky
Jan Remr
ředitel privátního bankovnictví Friedrich Wilhelm Raiffeisen

K čemu slouží centrální banky a slouží doopravdy veřejnosti?
Ve světě, kde se používají jako prostředek směny peníze, je
centrální banka nutností. Ve své podstatě je centrální banka
monopolní instituce, která je nezávislá a která má za úkol svými nástroji jednak udržovat stabilní cenovou hladinu (inflační
cíl) a v některých případech dohlížet na finanční trh. Podle
ústavy je centrální banka nezávislá, aby nedocházelo k jejímu
zneužívání politiky.*

*Ovšem není tomu tak vždy. Například v Americe guvernéra centrální banky
jmenuje prezident, který zároveň řídí zemi a který má často možnost prodloužit
guvernérovi mandát, což samo o sobě snižuje důvěryhodnost CB. V historii lze
nalézt několik příkladů, kdy se vláda země snažila ovlivňovat monetární politiku
centrální banky. V nedávné minulosti lze zmínit Japonsko a výměnu guvernéra
centrální banky Japonska.

Primárním cílem centrálních bank je udržet stabilní cenovou
hladinu, tedy vyhnout se vysokému růstu cen nebo poklesu
cenové hladiny (deflaci). Hlavním nástrojem jsou úrokové sazby, pomocí kterých banka ovlivňuje řadu dalších úrokových
sazeb v ekonomice (včetně úrokových sazeb u hypoték) a tím
i nepřímo množství peněz v ekonomice. Vyšší úrok znamená,
že se držení peněz stává dražším (roste ušlý úrokový výnos),
a lidé se proto rozhodnou peníze investovat. Tím dojde ke snížení držby peněz, zatímco při snížení úrokových sazeb dojde
k opaku. Při snížení se peníze stávají dostupnějšími a dojde
ke stimulaci ekonomiky (např. firmy mohou investovat levněji).
Pokud centrální banka dosáhne dna, kdy je úroková míra na
nule nebo blízko nuly a ekonomika neroste a hrozí deflace,
tak má k dispozici nekonvenční nástroje jako v případě České
republiky intervence nebo v případě ECB, Fedu a dalších centrálních bank kvantitativní uvolňování. Abychom porozuměli,
k čemu kvantitativní uvolňování slouží, musíme nejdříve pochopit, jak peníze a měnová politika fungují.

Mýtus o rovnosti peněz
Jedním z mýtů týkajících se měnové politiky je mýtus o rovnosti peněz. Nicméně všechny měnové soustavy jsou hierarchické. Dříve bylo na vrcholu zlato, dnes jsou to peníze vytvořené centrální bankou, tzv. vnější peníze. Vnější, protože jsou
pasivem centrální banky a jsou tvořené hotovostí a rezervami,
které drží komerční banky na účtu u CB, a tedy se nikdy nedostanou do reálné ekonomiky.
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Mýtus o bankách jako
o zprostředkovatelích
a o přímé kontrole peněz
centrální bankou

a 2) na straně pasiv vznikne vklad ve výši 10 milionů korun
(obrázek 1). Nejedná se tedy o pouhé přesouvání již existujících vkladů, ale přímo o tvorbu peněz.
Přirozeně pak vyvstává otázka, jaké jsou limity tvorby peněz.
Je to jednak poptávka po úvěrech (firmy a domácnosti), vyhodnocení ziskovosti poskytování úvěrů bankovním sektorem
(kalkulace rizik spojené s poskytnutím úvěrů) a v neposlední
řadě měnová politika centrální banky (úroková míra, ale i jiné
nástroje). Povinné rezervy, které banky musí v ČR ze zákona držet, nijak neomezují tvorbu půjček. Při vydání půjčky si
banky zároveň půjčí od centrální banky nebo jiné komerční
banky nutné rezervy. To znamená, že „vnější peníze“ nejsou
kontrolovány centrální bankou, ale pouze se přizpůsobují tvorbě „vnitřních peněz“.

Nyní tedy víme, že peníze vytvořené centrální bankou a komerčními bankami nejsou jedno a to samé, že komerční
banky nejsou pouhými prostředníky přesouvajícími peníze
od jednoho klienta ke druhému a že centrální banka nemůže
přímo kontrolovat množství peněz v ekonomice (pokud používá k dosažení inflačního cíle úrokové sazby). Proč se tedy
dlouhá léta centrální banky nesnažily tyto mýty vyvrátit? Jednoduše proto, že současná situace přestala hrát centrálním
bankám do karet. Představa o přímé kontrole peněz centrální
bankou posilovala důvěru v peníze a v centrální banku, a zároveň je to pro občany intuitivní a snadno pochopitelné: hodně
peněz znamená vysokou inflaci, centrální banka kontroluje

Obrázek 1
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Toto vše platí, pokud centrální banka cíluje inflaci skrze úrokové sazby, což je případ ČR, ale i řady dalších zemí či uskupení
(eurozóna, USA, Velká Británie). Centrální banka nemůže přímo kontrolovat úrokové sazby a objem peněz zároveň, jelikož
tyto dvě veličiny jsou propojené a nejsou od sebe izolované.

Představa, že komerční banky pouze zprostředkovávají půjčky mezi střadateli a vypůjčovateli, byla dlouho upevňována
odbornými články a jinými publikacemi. Ve zkratce – pouze
centrální banka vytváří peníze, banky přijímají vklady a distribuují tyto vklady vypůjčovatelům. Tato představa přetrvala
po dlouhá desetiletí a do dnešní doby stále leží v myslích
velké části obyvatel. Realita je ovšem zcela opačná; banky se významně podílejí na vytváření peněz skrze půjčky
a jim příbuzná aktiva. Když chce banka klientovi půjčit
10 milionů korun, tak se stanou dvě věci v účetní rozvaze banky: 1) na straně aktiv vytvoří půjčku ve výši 10 milionů korun

komerční banka

Obrázek 2
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Hotovost ale tvoří nepatrnou část celkového objemu peněz
v ekonomice. Celkový objem peněz tvoří z velké části vklady, spořicí účty a běžné účty komerčních bank. Tyto peníze
jsou pasivem bankovního systému, tzv. „vnitřní peníze“. Rozdíl
mezi těmito druhy peněz je právní i ekonomický. Pouze „vnější peníze“ jsou právně zákonným platidlem. To znamená, že
v praxi se dluhy mezi komerčními bankami a centrální bankou
vyřizují pouze vnějšími penězi. Ekonomicky je rozdíl v tom, že
„vnější peníze“ jsou nejbezpečnějším aktivem, jelikož jsou pasivem (závazkem) centrální banky, která nemůže zkrachovat.
Komerční banky mají kladnou hodnotu rizika a tím pádem
vnitřní a vnější peníze si nemohou být rovny.
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objem peněz, a tedy i míru inflace, a proto je centrální banka užitečná. Pokud občané nemají důvěru v centrální banku
a v peníze, centrální banka ztrácí půdu pod nohama. A když
ztratí důvěru, ztratí i možnost ovlivnit ekonomiku. Nicméně
v posledních několika letech se změnily dvě klíčové věci: rozvaha centrálních bank a perzistentní nízká inflace či hrozba
deflace. A takováto situace nakonec přiměla centrální banky
aktivně vystupovat proti výše zmíněným mýtům.

Kvantitativní uvolňování
To nás přivádí k tzv. „kvantitativnímu uvolňování“ (QE). QE, stejně jako snížení úrokové míry, slouží k podpoření aktivity ekonomiky a k přiblížení se k inflačnímu cíli, respektive v boji s deflací.
Role peněz je však odlišná. QE v principu znamená nákup aktiv
(často vládních dluhopisů) centrální bankou od převážně nebankovních finančních institucí. Prodávající instituce budou držet více peněz, než by byly ochotné. Tím pádem budou investovat do ostatních aktiv a zvýší jejich cenu (akcie firem například).
To umožní firmám se dostat k levnějším penězům a podpoří
aktivitu ekonomiky. Centrální banka tedy nedává bankám peníze zadarmo ani nezvyšuje objem půjček, alespoň ne přímo.
Řekněme, že ČNB by koupila vládní dluhopisy od investiční
společnosti v hodnotě 50 milionů korun. Jelikož investiční
společnosti nemají účet u ČNB, tak musí použít komerční
banku jako prostředníka. Komerční banka vytvoří na depozitním účtu investiční společnosti vklad 50 milionů korun výměnou za vládní dluhopisy. ČNB nákup dluhopisů financuje

převodem rezerv na účet komerční banky (obrázek 2). Za
nově vytvořené rezervy je komerční bance vyplácen úrok. Na
druhou stranu z nového vkladu banka musí vyplácet úrok, tudíž se nejedná o peníze zadarmo.
Jak vidíme, tak po této operaci má komerční banka více rezerv (aktiv) a investiční společnost peníze namísto vládního
dluhopisu. Ovšem tyto rezervy nemůže dál půjčovat spotřebitelům, ale pouze dalším bankám, které mají rezervní účet
u centrální banky. QE tedy obchází bankovní sektor a cílí na
zvýšení soukromé spotřeby.
Od globální finanční krize nejvýznamnější centrální banky na
světě přistoupily k bezprecedentnímu použití svých pravomocí.
Mezitím jejich kredibilita v očích občanů klesla, přitom důvěra
veřejnosti v peníze a v centrální banky hraje klíčovou roli, co se
týče stability ekonomiky a provádění měnové politiky centrální
bankou. V dobrých časech je důvěra v peníze brána jako samozřejmost, v dobách finanční krize a užívání nekonvenčních
měnových nástrojů, kdy se peníze zpolitizují natolik, že veřejnost začne přemýšlet o tom, jak celý systém funguje, se tato
důvěra rozmělňuje. Zde hrají důležitou roli výše zmíněné mýty
o penězích a centrálních bankách, které podporují důvěru pouze tehdy, je-li makroekonomické prostředí proinflační. Zároveň
tyto mýty poměrně jednoduše a přímočaře vysvětlují, jak centrální bankovnictví funguje. Skutečnost je ale jiná a mnohem
složitější, což se nemusí veřejnosti zamlouvat. Mark Carney,
současný guvernér anglické centrální banky, to vyjádřil velmi
výstižně: „Čím více toho lidé vědí, tím méně se jim to zamlouvá.“
Autor je makroekonomický analytik v Raiffeisenbank a.s.
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Text: Monika Junicke

Phillipsova křivka poukazuje na jasnou nepřímou úměru mezi
mírou nezaměstnanosti a inflací. Tohoto vztahu chtěly přirozeně využít centrální banky s tím, že tolerovaly vyšší inflaci, s tím,
že to povede k nižší míře nezaměstnanosti. Výsledkem ale bylo
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Phillipsova křivka pro SRN (2000–2016)
Originální Phillipsova křivka pro Velkou Británii zveřejněná v odborném
časopise Economika v roce 1958
Zdroj: Phillips, A. W. (1958). „The Relation Between Unemployment and the Rate
of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861–1957“. Economica, New Series, Vol. 25, No. 100 (Nov., 1958), 283-299. The London School of
Economics and Political Science.

období stagflace v 70. letech. V té době přes vysokou inflaci
byla ekonomika v recesi, s nezaměstnaností nad svým dlouhodobým průměrem. Nobelista Milton Friedman vytvořil teorii, že
inverzní vztah mezi nezaměstnaností a inflací platí pouze v krátkodobém období, zatímco v dlouhodobém horizontu je míra
inflace nezávislá na míře nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti se vždy vrátí na svou přirozenou úroveň, která může korespondovat s jakoukoliv mírou inflace. Tento poznatek využívají
centrální banky v současné době předpokládajíce, že vztah
mezi inflací a reálnou ekonomikou platí krátkodobě, zatímco
dlouhodobě je ekonomika na svém potenciálu.
Princip je jednoduchý. Centrální banka si stanoví dlouhodobý
cíl inflace. Je-li stávající inflace příliš nízká, ekonomika se nachází pod svým potenciálem a centrální banka musí používat
měnověpolitické nástroje k podpoření jejího růstu. Na druhou
stranu vysoká inflace indikuje ekonomiku, která se přehřívá
a je ji třeba pomocí měnověpolitických nástrojů tlumit.
Nástroje, které má centrální banka k dispozici, mohou být standardní, přičemž nejdůležitější je manipulace úrokových sazeb.
Centrální banka může také oslabovat nebo posilovat domácí
měnu pomocí intervencí na devizovém trhu. (Mezi nestandardní nástroje patří kvantitativní uvolňování, tedy nakupování cenných papírů za účelem zvyšování objemu peněz v ekonomice.)
Nižší úrokové sazby podporují spotřebu domácností i investice
a zvyšují tak agregátní poptávku v ekonomice. Oslabená měna
navíc snižuje poptávku po domácích statcích v zahraničí. Zvýšená agregátní poptávka vede k ekonomickému růstu a vytváří
nová pracovní místa. To vede k růstu spotřebitelské inflace jak
přímo v důsledku zvýšené poptávky, tak přes trh práce. Ten se
s rostoucí ekonomikou utahuje, zaměstnavatelé lákají zaměstnance na vyšší platy, což samozřejmě zvyšuje jejich náklady
a vytváří tak tlaky na vyšší ceny konečných produktů.

A. W. Phillips, autor Phillipsovy křivky
Zdroj: Wikipedia.org
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Centrální banky ale v současné době řeší další nové dilema.
Makroekonomická data v Evropě i v USA signalizují přehřívání ekonomiky. Ve Spojených státech je kolem 6 milionů
volných pracovních míst, což je nejvíce od doby, kdy v roce

Míra inflace (%)

Modifikovaná verze pak používá inverzní vztah mezi spotře
bi
tel
skou inflací a růstem ekonomiky. S odvoláním se na
platnost Phillipsovy křivky tak centrální banky mohou používat inflaci k ovlivnění reálné ekonomiky, přesněji k vyžehlení
ekonomických cyklů.
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Phillipsova křivka pro USA (1970–2016)
12

2000 americký Úřad pro statistiku práce začal publikovat tuto
statistiku. Nezaměstnanost klesla na nejnižší úroveň od roku
2001. Podobná situace je i v eurozóně, kde je nezaměstnanost nejnižší od dob před finanční krizí. Ekonomika eurozóny
je v první řadě tažena dobrým výkonem Německa, jehož nezaměstnanost je na nejnižší úrovni od sjednocení této země.
Přesto inflace se stále tvrdohlavě drží na úrovni pod cílovanou
hodnotou jak Evropské centrální banky, tak i Fedu.
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Míra inflace (%)

Za tím, že centrální banky
ve většině zemí cílují inflaci,
stojí Phillipsova křivka. Ta
v originálním podání z roku
1958 popisuje vztah mezi
nezaměstnaností a růstem
mezd.
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Phillipsova křivka pro SRN (1970–2016)
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Zdroj: FRED, Ekonomický výzkum RB a.s.

Grafy ukazují, jak Phillipsova křivka od doby svého vzniku změnila tvar. Zatímco v druhé polovině minulého století byl vztah mezi
inflací a nezaměstnaností jasně inverzní, od dob, kdy centrální
banky cílují inflaci, se tento vztah rozvolnil a Phillipsova křivka
zploštěla. Rostoucí ekonomika už nemá takový vliv na růst inflace. Důvodem jsou především nižší mzdové a poptávkové tlaky.
I přes utažený trh práce nemají zaměstnanci dostatečnou vyjed
návací sílu, nejsou tedy v pozici, kdy si mohou vyjednat vyšší platy.
Kvůli nízké inflaci centrální banky setrvávají ve své uvolněné
politice, i když už není pochyb, že americká ekonomika i ekonomika eurozóny rostou nad svým potenciálem. Předstihové
indikátory jak v Evropě, tak i v Americe sice ukazují pokračující ekonomickou expanzi, nikdo ale neumí s předstihem
předpovědět, kdy nastane vrchol ekonomického cyklu, po
kterém dojde k poklesu ekonomické aktivity. Pokud centrální
banky neznormalizují svou měnovou politiku včas, bude jim
v recesi chybět prostor k jejímu uvolnění. Avšak nerostoucí inflace způsobuje, že centrální banky jsou tak obezřetné a mění
kormidlo měnové politiky nezvykle opatrně.

Zdroj: FRED, Ekonomický výzkum RB a.s.
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Je Phillipsova křivka
stále platná?
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Otázka, do jaké míry ještě platí Phillipsova křivka, znovu přitahuje pozornost akademických ekonomů a v současnosti je to
žhavé téma aktuálních ekonomických diskusí.
Autorka je analytičkou v Raiffeisenbank a.s.
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Text: František Táborský

Globální finanční a následně
hospodářská krize z let
2007–2008 měla původ na
hypotečním trhu. Během
těchto let v mnoha zemích
splaskla bublina cen
nemovitostí a poslala svět
do největší hospodářské
recese od roku 1929. Ačkoliv
se obecně tvrdí, že každá
krize má počátek někde jinde
a regulace reaguje na krize
minulé, zdroj další krize by
mohl být překvapivě stejný.

Podle světového indexu cen nemovitostí, který obsahuje
57 zemí světa a je zveřejňován Mezinárodním měnovým fondem, dosahují ceny nemovitostí téměř už úrovně roku 2008.
Při pohledu na jednotlivé země prostřednictvím indexu cen
nemovitostí světové poradenské společnosti v oblasti realit
Knight Frank zjistíme, že už přes třicet zemí světa dosahuje
více než pětiprocentního meziročního růstu cen rezidenčních nemovitostí, z čehož sedmnáct zemí z toho je z Evropské unie. Podle zprávy Měnového fondu je to už téměř 40 %
z celkového počtu sledovaných zemí, přičemž v době před
vypuknutím krize byl tento poměr lehce pod 60 %. Při detailnějším pohledu na jednotlivé evropské metropole je růst
cen nemovitostí ještě větší. Jednoznačným lídrem v rámci
Evropské unie je norské Oslo s meziročním růstem 21 %,
následuje islandský Reykjavík (18,1 %), maďarská Budapešť
(17,1 %) nebo nizozemský Amsterodam (15,7 %). Česká republika se v rámci Evropské unie v prvním kvartále tohoto
roku pohybuje na druhém místě za Maltou s 11 %.
Důvodem takového růstu cen nemovitostí je z velké části
kombinace bezprecedentní míry a délky uvolnění měnových
politik všech významných centrálních bank a oživení hospodářského růstu ekonomik po krizi. Zářným příkladem je Česká republika. Od konce roku 2012 jsou úrokové sazby České národní banky na nule, což je ojedinělá situace v historii
ČR. K tomu se navíc v listopadu 2013 přidal kurzový závazek
v kombinaci s devizovými intervencemi centrální banky, které

ještě více uvolnily měnovou politiku v tuzemské ekonomice.
V dubnu tohoto roku byl sice kurzový závazek po více než
třech letech opuštěn, ale na začátek zvyšování úrokových
sazeb si zatím minimálně několik měsíců počkáme. To celé
v situaci, kdy dynamika růstu cen nemovitostí dosahuje dvouciferných čísel a řadí se k nejrychlejším na světě. K tomu se
přidávají lokální důvody, jako je nedostatečná nabídka bytové výstavby způsobená rigiditou stavebních zákonů v České
republice. Podle studie Doing Business Světové banky jsme
v délce získání stavebního povolení klesli na 130. místo ze 189
sledovaných zemí. K získání stavebního povolení u drobných
staveb, jako jsou rodinné domy, je v průměru potřeba 247 dnů
a u velkých developerských projektů je to až 1 825 dnů, čímž
se řadíme mezi země, jako je Irák. Rychleji je to možné například i na Ukrajině nebo v Mongolsku. Ještě komplikovanější
je situace v Praze, která měřeno počtem nově poskytnutých
úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí představuje zhruba 15 % trhu. Praha má jako jediné město vlastní stavební
předpisy, které jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu
zákonu a definují požadavky na využívání území a technické
Meziroční procentní růst cen nemovitostí v EU 2017 Q1
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požadavky na stavby, které situaci ještě více komplikují. Počet
zahájených staveb bytů v Praze v roce 2016 byl zhruba poloviční oproti předchozímu roku a byl výrazně nižší než přírůstek
počtu domácností. Zároveň byl počet zahájených staveb bytových jednotek výrazně nižší než počet jednotek dokončených,
zatímco v ostatních krajích byly oba počty podobné.
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Tento stav může mít silný dopad na finanční stabilitu celé ekonomiky. Pokračující roztáčení spirály mezi cenami nemovitostí
a úvěry na jejich pořízení v tomto tempu není dlouhodobě
udržitelné. Růst cen bytů výrazně převyšuje růst mezd, čímž
se zvyšuje rizikovost poskytnutých hypoték domácnostem.
V kombinaci s rekordně nízkými úrokovými sazbami a dlouhodobě vysokými rezervami bankovního sektoru vzniká prostor pro vznik obrovského objemu úvěrů domácností, které se
při zvyšování úrokových sazeb nebo poklesu příjmu mohou
dostat do problémů se splácením. Podle dat ČNB celkový
objem úvěrů na bydlení poskytnutý domácnostem vzrostl za
první čtvrtletí 2017 meziročně o 9,2 %, což je nejvyšší hodnota
od začátku roku 2010.
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Realitní bublina
opět ve hře
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Problém si uvědomují i regulatorní instituce a začínají reagovat. Legislativním procesem prošla v červenci novela stavebního zákona, která by měla zjednodušit a zrychlit povolovací
řízení nových projektů. Ovšem podle kritiků novela ve schvá-
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Bubliny, volatilita
a jak se jim bránit
Zadluženost domácností v ČR (v mld. Kč)
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lené formě dobu schvalování nezkrátí a jen vyloučí veřejnost
z rozhodovacího procesu (hlavně v oblasti dopadu staveb na
životní prostředí).
Růst cen nemovitostí zasahuje i do způsobu výpočtu inflace. Český statistický úřad koncem minulého roku změnil
strukturu imputovaného nájemného, které je jednou z položek v indexu spotřebitelských cen. Imputované nájemné je
hypotetická částka, již by majitelé obydlí, ve kterých bydlí,
inkasovali, kdyby je pronajímali, nebo naopak kterou by museli platit, kdyby tato obydlí nevlastnili, ale měli je v pronájmu.
Tato částka se nově skládá z cen údržby, rekonstrukce a renovace bytů a domů, samostavitelství a generálních oprav,
realitních zprostředkování a cen nákupu nových nemovitostí
určených k bydlení s tím, že Praha má váhu cen nemovitostí
27 % a zbytek republiky pouhých 16,3 %. Nový výpočet dává
větší prostor pro zachycení dynamiky cen nemovitostí přímo
v inflaci spotřebitelských cen. Tato změna se následně dotýká i režimu cílování inflace ČNB, pro který je klíčový právě
index spotřebitelských cen pro nastavení měnové politiky.
O zařazení cen nemovitostí do tohoto indexu se vede debata
na globální úrovni už od začátku hospodářské krize v roce
2008. Tomu se centrální banky bránily argumentem, že ceny
nemovitostí představují investici, nikoliv spotřební zboží. Pro
většinu domácností je ale koupě nemovitosti jeden z nejdůležitějších výdajů, který v životě učiní, a to i navzdory její vyšší
ceně, která ovlivní míru zadlužení a následný objem peněz
pro další spotřebu v budoucnosti. Předchozí nezahrnutí cen
nemovitostí do cílovaného indexu vytvářelo situaci, kdy míra
spotřebitelské inflace byla téměř na nule, měnová politika
byla maximálně uvolněná a zároveň rostly ceny nemovitostí
i dvouciferným tempem. Centrální banka oponuje tím, že tato
rizika řeší tzv. makroobezřetnostní politika.

v pravomocích centrální banky. To by měla vyřešit novela zákona o ČNB, která ale naráží v Poslanecké sněmovně na odpor. Poslanci nesouhlasí s omezením hypotečních úvěrů pro
občany a budoucnost novely je tak nejistá. Do té doby si bude
muset ČNB vystačit s nezávaznými doporučeními, která od
dubna 2018 stanovují LTV na 90 % a která určují pravidlo, že
úvěry nad 80 % hodnoty nemovitosti by měly tvořit maximálně
15 % portfolia banky. Dále by se měly sledovat ukazatele DTI
a DSTI u každého klienta s tím, že centrální banka zvažuje vydat doporučení konkrétních hodnot i pro tyto ukazatele. Dále
ČNB může navyšovat kapitálové požadavky pro banky, které
mají omezit jejich úvěrovací možnosti. V současnosti centrální banka nastavuje individuálně kapitálovou rezervu ke krytí
systémových rizik pro pět největších (tzv. systémově významných) tuzemských bank, plošnou bezpečnostní kapitálovou
rezervu ve výši 2,5 % a proticyklickou kapitálovou rezervu ve
výši 0,5 % s tím, že od 1. 7. 2018 to bude 1 %. Ovšem koncept
tzv. kapitálové přiměřenosti je pro regulaci objemu poskytnutých hypotečních úvěrů nejméně vhodný, neboť banka je
povinna tvořit kapitálové rezervy k poskytnutému úvěru podle jeho rizikové váhy a ty jsou v případě úvěrů na pořízení
nemovitosti nejnižší ze všech možných typů úvěrů. Z čehož
vyplývá, že plošné zvýšení kapitálových požadavků ovlivní
všechny ostatní segmenty úvěrového trhu, ale svůj primární
účel nesplní. Z kritického úhlu pohledu se tak může zdát, že
ČNB zoufale hasí jednou rukou požár, který druhou rukou (extra uvolněnou měnovou politikou) pomáhala spoluzakládat.
V poslední zveřejněné Zprávě o finanční stabilitě však sama
centrální banka už předpokládá postupné snižování tempa
růstu cen nemovitostí v ČR vlivem jejich opatření a předpokládaného zpřísnění úvěrových podmínek.
Autor je analytik v Raiffeisenbank a.s.
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V případě přehřívání trhu nemovitostí má k dispozici limity, které regulují velikost poskytovaného úvěru k výši zástavy (LTV)
a příjmům dlužníka (DTI) nebo velikost dluhové služby k výši
příjmu (DSTI). ČNB v současné době určuje tyto limity pouze formou doporučení, protože nejsou legislativně zakotveny

Akciové trhy v USA v červenci
2017 několikrát posunuly
svou historicky nejvyšší
hodnotu a trhy rostou již více
než 8 let, což je nadprůměrně
dlouhá růstová fáze. Autoři
dalších článků v tomto
vydání se jistě budou zabývat
důvody a rolí centrálních
bank, investiční stratégové se
přou, které trhy jsou ve fázi
bubliny.

Trhy vidí hlavní kandidáty v oblasti vládních dluhopisů například v eurozóně a v Japonsku a spekuluje se i o akciových
trzích a specificky akciových trzích v USA. Svou vlastní kapitolu bublin aktuálně píší tzv. kryptoměny, které v polovině roku
vystoupaly do nebeských výšin, aby z nich zase částečně
spadly blíže k zemi.
Rád bych se v souvislosti s aktivitami centrálních bank
a v souvislosti s diskutovanými bublinami věnoval jednomu
fenoménu, který s tím úzce souvisí, a jeho využití při správě
majetku. Tím fenoménem je volatilita. Volatilitou se rozumí
směrodatná odchylka výnosů z investice a vyjadřuje tedy,
jak hodnota investice kolísá; jaké je tržní riziko investice.
Dnes řada podílových fondů standardně ukazuje svou historickou volatilitu a všechny veřejně nabízené fondy musí
vykazovat tzv. ukazatel rizikovosti SRRI, který je odvozený
právě z volatility.
I když může mít laický pozorovatel pocit, že volatilita je stále
velmi vysoká, při pozorování volatility v delším časovém období zjistíme, že současná míra kolísání trhů je vlastně velmi
nízká. Jen nedávno se jeden z nejpoužívanějších indikátorů
volatility, index VIX přezdívaný také „index strachu“, dostal na
své nejnižší hodnoty za posledních 23 let. Tento index popisuje, jaké kolísání očekává trh od akcií největších společností
v USA během následujících 30 dní, je to tedy očekávaná volatilita, která se může od té skutečně zaznamenané výrazně lišit.
Čím to je? Nepochybně je to zejména aktivitami významných
centrálních bank. Všechny čtyři světové nejvýznamnější centrální banky (Fed v USA, ECB v eurozóně, BOJ v Japonsku
a BOE ve Velké Británii) buď donedávna podporovaly, nebo
stále podporují ekonomiku netradičními metodami, zejména
kvantitativním uvolňováním, tedy nákupy různých druhů aktiv
za nově vydané peníze. Cílem kvantitativního uvolňování je
zrychlit výkonnost reálné ekonomiky, ale vedlejším efektem je
růst ceny finančních aktiv – akcií a dluhopisů. Je-li na trhu pře-
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bytek hotovosti, kterou je třeba umístit, vytváří se dodatečná
poptávka po investicích, která tlumí poklesy trhů.
Ve skutečnosti je kolísání velmi nepravidelné. Trhy procházejí obdobími s velmi nízkou úrovní volatility, která se střídají
s obdobími vysokého kolísání, zejména v obdobích krizí nebo
paniky na trzích. A obvykle platí, že v období poklesů trhů
volatilita skokově roste, naopak v růstových obdobích se volatilita snižuje.
Jak je možné volatility využít pro ochranu hodnoty investice?
Mechanismus popsaný v předchozím odstavci přináší investorům problém. Většina investičních produktů na trhu nemá
předem známou rizikovost. Například běžný americký akciový
fond, jehož cílem je překonávat benchmark (index S&P 500),
bude kolísat, tedy mít volatilitu zhruba podobnou jako má trh,
na kterém se pohybuje. Podobné to bude i s většinou dluhopisových a případně smíšených fondů, které se běžně nabízí
na českém trhu.
Dokonce i známý indikátor SRRI nabízí pouze pohled do zpětného zrcátka, když hodnota rizikovosti je pouze mechanicky
spočítaná z historické volatility. My jsme si ovšem řekli, že rizikovost v čase kolísá, a to docela zásadně. Ukazatel SRRI tedy
skvěle popisuje riziko v předešlých obdobích, ale jen málo
říká o rizicích investora, který do fondu teprve vstupuje.

systematickou investiční strategii, jejímž základem je cílování
volatility na úrovni 7,5 % bez ohledu na aktuální tržní okolnosti. Základem rozhodnutí o změně strategie fondu byl fakt, že
v růstových fázích je volatilita nízká, a naopak poklesům trhů
předchází růst volatility.
O zastoupení akcií nebo dluhopisů v portfoliu nerozhodují
pevné investiční limity, ale příspěvek k riziku fondu. Například
akcie mají vždy takovou váhu, aby čerpaly polovinu z cílovaného rizika 7,5 % a dluhopisy čtvrtinu. Zbytek připadá na diverzifikační aktiva. Protože ale akciové trhy víc kolísají, jejich
zastoupení v portfoliu je nakonec mnohem nižší.
Graf č. 2 ukazuje, jak fond pružně reaguje na podmínky na
trhu tak, aby volatilita fondu vždy cílovala 7,50 %. Fond upravuje portfolio každý den tak, aby jeho rizikovost byla konzistentní i v rychle se měnících tržních podmínkách. Oblast
v grafu č. 2 ukazuje rok 2011, kdy Evropu trápila krize jižního
křídla eurozóny a kdy fond reagoval na růst volatility na trzích
prudkým snížením zastoupení rizikových tříd aktiv v portfoliu.
Naopak v současnosti, v období nebývale nízké volatility na
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V BNP Paribas Asset Management již v průběhu roku 2009
padlo rozhodnutí upravit starší smíšený fond, Parvest Diversified Dynamic, právě na fond, který využívá téměř zcela
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trzích, alokace do rizikových aktiv převyšuje 150 %, nicméně
mechanismus je vysoce reaktivní a je schopný okamžitě snížit expozici, pokud by se podmínky na trhu začaly zhoršovat
a volatilita by se vracela k vyšším úrovním.
Věříme, že 7,5 roku od změny je dostatečná doba pro zhodnocení výsledků. Graf č. 3 ukazuje, jak se stabilizovala volatilita
fondu, a tudíž rizikový profil fondu v momentu, kdy se při jeho
správě začal využívat isovolatilní mechanismus.

Bez ohledu na to, jak dlouho budou trhy pokračovat v růstu nebo kdy dojde ke změně trendu a akcie se vydají dolů,
isovolatilní mechanismus nabízí způsob, jak na základě signálů o volatilitě z jednotlivých trhů udržet portfolio v takovém
nastavení, aby na jedné straně profitovalo z růstu, na druhé
přiměřeně tlumilo poklesy v období tržních propadů.
Graf č. 3 – historická volatilita fondu Parvest Diversified Dynamic od 08/2001. Do konce roku 2009 fond využíval běžnou
vyváženou strategii s minimální a maximální alokací do jednotlivých základních tříd aktiv. Od počátku roku 2010 je fond
spravován s využitím isovolatilního mechanismu.
Při výběru fondu je důležité se zabývat tím, jaký cíl se snaží
portfolio manažer splnit. Naprostá většina aktivně spravovaných fondů na českém trhu se snaží překonat svůj bench
mark, tedy index, který reprezentuje investiční svět, ve kterém
se fond pohybuje. Například velká část akciových fondů musí
být vždy za všech okolností zainvestovaná z 80 % nebo i více
procent do akcií. Pokud takový trh poklesne o 20 %, fond
nemá moc možností se takovému poklesu vyhnout a výrazně
pokles tlumit.
Investor, který se takového scénáře obává, by si v první řadě
měl vybrat fond, jehož portfolio manažer má dostatečné manévrovací možnosti snížit expozici vůči trhům nebo se přesunout do klidnějších vod. Isovolatilní mechanismus je potom
jakýsi dodatečný airbag, který omezuje riziko v případě, že se
na trzích zvyšuje nepohoda, a naopak umožní vyšší expozici
do rizikových tříd aktiv v situaci, kdy na trzích vládne optimismus a volatilita je nízká.

120 %

Fond Parvest Diversified Dynamic je smíšený široce diverzifikovaný fond ve správě BNP Paribas Asset Management, na
českém trhu je registrovaný pro veřejnou nabídku v EUR třídě
Classic Capitalisation. Korunový investor při investici do něj
podstupuje vedle tržního rizika podkladových trhů také měnové riziko posílení české koruny vůči EUR.
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Jaká je tedy možnost vyhnout se nepříjemnému překvapení?
Na trhu se objevují produkty, pro které do popředí vstupuje
řízení absolutního rizika, tedy cílování volatility fondu. Tyto
fondy využívají takzvaný isovolatilní mechanismus. Portfolio
a jeho struktura u takových fondů nejsou nastaveny podle
určitých fixních pravidel (například podíl akcií 30–50 %), ale
celková expozice fondu a jeho struktura je odvozena od míry
tržního rizika, kterou se daný produkt snaží dodržet za různých tržních okolností.
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Text: Paras Anand
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A co strategie, které fungovaly? Na základě původní kapitálové studie provedené firmou Legg Mason jsme provedli
kvantitativní faktorovou analýzu výnosů akcií u těchto indexů
za období postranních trhů s cílem formulovat long a short
strategie vycházející ze tří faktorů investičního stylu: ocenění,
kvality výnosů (růstu) a dynamiky. Strategie dosahující nejlepších výsledků na těchto trzích byla vždy buď strategie založená na ocenění nebo na kvalitě výnosů, zatímco strategie založená na dynamice vykazovala na všech trzích kromě jednoho
nejhorší výsledky.
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Zaprvé, neexistence růstu příjmů v letech následujících po
finanční krizi vedla k tomu, že podstatná část výnosů z ak
ciových trhů prošla několikanásobnou expanzí, což znamená,
že celkově trhy dnes nabízejí nižší hodnotu než před několika
lety. Zadruhé, v důsledku cenové konkurence a eroze akcií
způsobené obchodními modely založenými na využití technologií přetrvává soustavný tlak na zvyšování výnosů velkých
společností a odvětví. Zdá se, že tento proces je teprve na
svém začátku, což nenaznačuje, že by se mělo v dohledné
době objevit prostředí, kde by „příliv nadzvedl všechny lodě“
a které by bylo možno v širokém měřítku označit za tzv. „býčí
trh“, kdy ceny akcií rostou. A konečně, obnovení růstu reálných mezd by představovalo prvek prostředí silnější poptávky,
avšak tento trend do značné míry chybí, přestože většina rozvinutých ekonomik vykazuje silnou míru růstu zaměstnanosti.
Zvýšená návratnost pracovní síly není jednotným pozitivním
ukazatelem pro růst příjmů společností, zejména v okamžiku,
kdy mnohá odvětví již vykazují marže více méně na úrovni
plné návratnosti.
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vyhlídky dalšího růstu příjmů firem – přestože mezi těmito dvěma aspekty je mnohem menší souvislost, než se často uvádí –
existují důvody, proč by ceny akcií již nemusely dál růst.
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Robert Hagstrom napsal v roce 2010 práci zaměřenou na
postranní trhy, v níž nabízí některé zajímavé závěry. Zaprvé
tvrdí, že příležitost dosáhnout mimořádných výnosů z individuálních akcií není nijak omezena nedostatkem širokého
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Charakteristika trhu
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Nejlepší způsob, jak k tomuto tématu přistoupit, je podívat se
na něj ze dvou úhlů: proč nemůže být vývoj o moc lepší (než
postranní trhy) a proč nemůže být o moc horší? I přes široce
přijímaný optimistický názor na vývoj světové ekonomiky a na

Sideways

1 400

2012

Proč taková neutrální
prognóza, která je
bezesporu zklamáním?

Dow Jones

1973

Během posledního přibližně
roku se na akciových
trzích objevil zajímavý
scénář, nad kterým stojí
za to se zamyslet. Světová
ekonomika by mohla nadále
překvapovat svým růstem,
avšak se slabším dopadem
na střednědobý vývoj cen
akcií. Stručně řečeno, lze
očekávat období konsolidace
neboli postranních trhů
označovaných také někdy
jako trhy bez trendu
(sideways markets). Svět
možná dokonce do této fáze
již vstoupil.

směřování trhu. Zadruhé uvádí, že z provedeného průzkumu
vyplývá, že „nejvíce ziskovou“ strategií je ocenění (nezaměňovat s hodnotou) a kvalita zisků společnosti, zatímco dynamika, resp. krátkodobá reakce na vývoj trhu představují tu
nejméně ziskovou strategii. Slabinou samozřejmě je, že tato
práce se zaměřovala pouze na jedno izolované období historie akciového trhu, a proto jsme provedli replikaci tohoto
průzkumu na dalších trzích, jež vykazovaly stejné charakteristiky postranního vývoje. A je zajímavé, že z naší analýzy
vyplynulo, že množství akcií dosahujících nadprůměrných
výnosů na postranních trzích je srovnatelné se situací v USA
v letech 1975–82. Vzhledem k tomu, že na nedávnějších
trzích, které jsme zkoumali, byla výrazně nižší inflace (v období postranního trhu v USA dosahovala dvouciferných
hodnot), byl vybrán nadprůměrný výnos ve výši 75 %, který
měl představovat adekvátní srovnání pro období tří po sobě
následujících let. Z tohoto srovnání znovu vyplynulo, že nevýrazné výsledky dosahované v širokém měřítku na trhu nebrání jednotlivým akciím v dosahování silně nadprůměrných
výsledků. V jednoletém období dosahovalo nadprůměrných
výsledků mezi 2,8 % (FTSE All-Share) a 5,1 % (TOPIX) akcií, nicméně za období tří let tento poměr narostl na 10,8 %
(MSCI Asia ex Japan) až 29,4 % u FTSE All Share.
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investice

Jak bude vypadat
další vývoj: kdo se
bojí postranních trhů?

Co z toho vyplývá? Trhy budou čas od času stagnovat a existují důvody, proč bychom se mohli domnívat, že široké akciové indexy mohou být vázány na obchodování pouze v určitém
cenovém rozpětí. Nicméně pokud se strategicky zaměříme
na vyhledávání společností nabízejících atraktivní zhodnocení
s vysokou schopností dosahování kvalitních výnosů, je možno dosáhnout i nadprůměrných výnosů z jednotlivých akcií.
Stručně řečeno, postranní trhy nejsou ničím, čeho bychom
se měli obávat.
Autor je CIO Equities, Europe at Fidelity
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Nenechte se ošálit
úrokovou citlivostí
Tabulka 1: Kategorie aktiv s fixními příjmy se vždy nepohybují tak, jak předpokládá hodnota matematické durace
Text: Curtis Evans

Pokud byste s jistotou
věděli, že úrokové sazby
v USA budou letos dál růst,
prodávali byste dluhopisy?
V učebnici finančnictví
pro první ročník byste se
bezpochyby dočetli, že ano –
koneckonců, základním
kamenem teorie investování
je předpoklad, že když
úrokové sazby rostou, ceny
dluhopisů klesají.
Ale než prodáte, stojí
za to se nad celou věcí ještě
zamyslet.
Ceny dluhopisů ne vždy reagují na změny úrokových sazeb
přesně tak, jak předpovídá teorie. Citlivost ceny dluhopisů na
úrokové sazby, jinak označovaná jako úroková citlivost nebo
durace, se často velice liší od toho, co se skutečně odehrává
na trhu. Důvod tohoto jevu se skrývá v rozdílu mezi matematickou durací a pozorovanou durací.

Souběh teorie a praxe
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V průběhu roku 2013 narostly výnosy 10letých dluhopisů USA
o 127 základních bodů (bps). Na začátku roku se očekávalo,
že cena portfolia amerických dluhopisů s vysokým výnosem
s matematickou durací ve výši 4,1 poklesne o 5,2 % v reakci
na změnu srovnávací výše výnosu. Pro investory očekávající nárůst výnosů v roce 2013 by tedy bylo zcela racionální,
kdyby uvažovali o prodeji svých dluhopisů s vysokým výnosem. Pokud by tak však učinili, utrpěli by ztrátu výnosů ve výši
8,15 %. Znovu a znovu jsme svědky pohybů i různých kategorií
aktiv s fixními příjmy, které žádná teorie nepředpokládá – viz

Dluhopisový
index

Období

Durace

Benchmark

Benchmark
Změna výnosu

Očekávaná celková
změna návratnosti
indexu

Skutečná celková
změna návratnosti
indexu

UK Corporate
Bonds 5-10y

2H2016

-6,4

Gilts 10y

+37 bps

-2,3 %

0,9 %

EM Sovereign
Debt USD

CY2016

-7,0

Treasuries 10y

+16 bps

-1,1 %

9,1 %

European High
Yield

3Q2015

-4,3

Bunds 10y

-18 bps

0,8 %

-2,7 %

Zdroj: Eikon, BofAML sterling corporate all UK 5-10y, BofAML US emerging markets external sovereign debt USD, BofAML European high yield, 7. června 2017

tabulku 1. Proč tedy dluhopisový trh popírá základní finanční
principy? Protože matematická durace nezachycuje všechny
klíčové prvky ovlivňující cenu dluhopisového portfolia.

Co je špatného
na matematické duraci?
Matematická durace se vypočte podle průměrné doby do
splatnosti cash flow u dluhopisu. Tuto hodnotu lze pak upravit
tak, aby vyjadřovala citlivost dluhopisu na změnu úrokových
sazeb. Durace, o které zde hovoříme, je modifikovaná durace.
Problém použití modifikované durace jako měřítka citlivosti ceny dluhopisového portfolia na změnu úrokových sazeb
spočívá v tom, co tato durace nezachycuje. Když se aplikuje na dluhopisové portfolio, durace předpokládá, že výnosy
u každého dluhopisu budou růst nebo klesat stejnou měrou.
V praxi k tomu však nikdy takto nedochází, protože durace nezohledňuje: změny tvaru výnosové křivky, pohyby úvěrového
rozpětí, regionální odchylky a měnové dopady. A právě v tom
nám může pomoci pozorovaná durace.

Co je užitečného
na pozorované duraci?
Pozorovaná durace představuje spolehlivou metodu pro pochopení citlivosti dluhopisového portfolia na úrokové sazby.
Při pohledu zpět nám při použití údajů o skutečných výnosech portfolia a jejich regrese oproti změnám výnosů vládních
dluhopisů dokáže pozorovaná durace zachytit mnohé z faktorů, jež matematická durace opomíjí. Pozorovaná durace generuje odhad hodnoty „beta“ daného fondu, která je obdobná

hodnotě „beta“ použité k výpočtu citlivosti akcií na akciovém
trhu. U akcií hodnota beta vyjadřuje citlivost akcií nebo ak
ciového portfolia na změny na širším trhu. Zde hodnota beta
signalizuje citlivost dluhopisového portfolia na změny úrokových sazeb. Pro ilustraci vysvětlovací schopnosti pozorované
durace se podívejme na aktiva s vysokým výnosem. Matematická durace u těchto aktiv se pohybuje v rozmezí od 3,2 do
4,2. V praxi se pozorovaná durace blíží nule, nebo je dokonce
záporná. Emitenty aktiv s vysokým výnosem jsou obvykle společnosti s vyšším zadlužením. Těmto společnostem se obvykle daří dobře, když se k rostoucím úrokovým sazbám přidají
pozitivní růstové vyhlídky, které podporují růst příjmů těchto
společností. Tato interakce vede ke zužování úvěrového rozpětí a právě ji zachycuje pozorovaná durace. U dluhopisů na
nově vznikajících trzích je pozorovaná durace výrazně nižší
než matematická durace.

Tato skutečnost zpochybňuje tradiční tvrzení, že vyšší úrokové
sazby v USA mají obecně negativní dopad na dluhy na vznikajících trzích. Rostoucí úrokové sazby v USA jsou obvykle
indikátorem silného globálního růstu a inflace, což je ze základního pohledu dobrá zpráva pro většinu úvěrových aktiv.
U portfolií obsahujících kombinaci různých kategorií aktiv se
zásadním faktorem stává regionální diverzifikace. Fondy, jejichž aktiva pocházejí z různých geografických regionů, mají
obvykle nižší pozorovanou duraci než matematickou duraci.
To je způsobeno nedokonalou korelací na různých trzích vládních dluhopisů. Například výnosy německých dluhopisů se
v posledních letech odchylují od vývoje výnosů amerických
státních dluhopisů, protože obě ekonomiky se momentálně
nacházejí v odlišných fázích ekonomického a monetárního
cyklu.

Závěr
Matematická durace hraje významnou roli v pohledu na to,
jak se dluhopisy chovají při změnách úrokových sazeb. Avšak
na úrovni celého portfolia toto měřítko nepodává úplný obraz
o tom, jak reaguje na úrokové změny celá skupina dluhopisů.
Klíčovým aspektem je skutečnost, že matematická durace
nezohledňuje změny tvaru výnosové křivky, zužování či rozšiřování úvěrových rozpětí ani regionální rozdíly ve změnách
úrokových sazeb. Zatímco pozorovaná durace je zpětným
měřítkem odvozeným od historických dat, její efektivita spočívá v tom, že dokáže popsat vzájemnou interakci jednotlivých
faktorů ovlivňujících dluhopisová portfolia. Investoři, kteří porovnávají matematickou a pozorovanou duraci určitého fondu, jsou nuceni si klást otázku, proč tyto rozdíly existují a které
faktory skutečně ovlivňují ukazatele daného portfolia. To pomáhá k pochopení vlivu úrokových sazeb na ceny dluhopisů a následně také k pochopení, jak lépe sestavit portfolia
s ohledem na budoucí pohyby úrokových sazeb.
Autor je Head of Fixed Income Directing
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Hodnota flexibilní
investiční strategie
v současném měnícím
se dluhopisovém
prostředí

Korekce výnosů byly ve velmi krátkém čase poměrně výrazné, což dokazovalo, jakými extrémními se tato ocenění v předchozím období stala. Rostoucí výnosy v USA byly doprovázeny oslabením japonského jenu a eura. Defenzivní pozice
fondu Templeton Global Bond Fund se vyplatila, protože výnosy neustále rostly, zatímco index JPMorgan Global Govern
ment Bond Index se pro ten rok vzdal většiny svých zisků.
V posledním čtvrtletí 2016 překonal fond Templeton Global
Bond Fund výkonnost indexu JPMorgan Global Government
Bond Index o 16,67 %.
Podle našeho názoru události z roku 2016 ilustrují hodnotu
aktivního řízení v rychle se měnícím tržním prostředí. JPMorgan Global Government Bond Index zaznamenal silný růst
v prvních měsících roku, ale neměl žádný mechanismus na
ochranu těchto zisků. Výsledkem tak bylo jen mírné roční
zhodnocení a vysoká volatilita indexu. Na druhé straně ale
fond Templeton Global Bond Fund ve velké míře chránil kapitál během období, které manažeři portfolia považovali za
zcela přehnané rally na trhu s dluhopisy, a fond byl současně
připraven profitovat z obratu trhu.

Text: Ludovit Javorsky

Posledních několik let bylo
pro tradiční investory do
dluhopisů velmi příznivých.
Výnosy dluhopisů od poloviny
osmdesátých let 20. století
neustále klesaly, a když se
zdálo, že už nemohou jít níže,
přišla vlna bezprecedentních
měnových stimulů po globální
finanční krizi a ta je posunula
ještě dolů.
Pro mnohé investory do amerických a globálních dluhopisů
bylo pohodlné investovat do benchmarkově orientovaných
řešení, která často těžila z vysoké durace (citlivosti na pohyb
úrokových sazeb) v důsledku poklesu sazeb. Někteří dokonce přijali pasivní indexový přístup k dluhopisům, který se nedávno používal pouze na investování do akcií. Nastává však
čas, kdy to, co v minulosti fungovalo, už v budoucnu nemusí
fungovat. Abychom ocenili potřebu aktivního řízení obligací
a výhody flexibilní strategie, stačí, když se podíváme na divokou jízdu dluhopisů v minulém roce.
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Zpočátku se zdálo, že rok 2016 bude dalším příznivým rokem
pro dluhopisové fondy s vysokou durací (dluhopisy s dlouhou
splatností). Americké akciové trhy zažily jeden z nejhorších

Bond Fund jsme udrželi téměř nulovou duraci a absorbovali
ztráty z čistých negativních pozic na amerických státních dluhopisech, jenu a euru. Avšak díky silnému výnosu několika
dluhopisových pozic v lokálních měnách rozvíjejících se zemí
byla výkonnost fondu v prvních třech čtvrtletích roku jen mírně
negativní.
Bod zlomu přišel na americký dluhopisový trh ve čtvrtém
čtvrtletí a zastihl většinu investorů nepřipravených. V říjnu se
výnosy 10letých dluhopisů mírně zvýšily, když trhy začaly postupně směřovat k našemu názoru, že inflace rostla zejména
v důsledku téměř plné zaměstnanosti a rostoucích mzdových
tlaků. Do listopadu se plně projevil pokles cen amerických
státních dluhopisů a růst jejich výnosů podpořený nárůstem
inflačních očekávání v důsledku expanzivní fiskální politiky
nově zvoleného prezidenta Trumpa.

Rychle se měnící prostředí představuje nové výzvy pro dluhopisové investory, když mnoho tradičních přístupů je už nedostatečných. Pasivní a benchmarkové strategie dluhopisů
jsou vystaveny riziku růstu úrokových sazeb v důsledku jejich
expozice na duraci. Často neposkytují dostatečný výnos, aby
udržely krok s inflací (výnos do splatnosti dluhopisů obsažených v indexu JPMorgan Global Government Bond Index dosáhl v květnu 2017 1,06 %, zatímco celková inflace byla 2,4 %).
V tomto prostředí mohou investoři ocenit skutečně neomezený přístup pro navigaci na globálních dluhopisových trzích.
Templeton Global Bond Fund se snaží chránit před nárůstem
úrokových sazeb a inflace a současně hledá to, co považujeme za nejatraktivnější příležitosti v globálních dluhopisech
a měnách.
Autor je Sales Executive ve Franklin Templeton Slovakia, s.r.o.

začátků roku, a extrémní volatilita v Číně, klesající ceny ropy
a obavy ze zpomalení globálního růstu otřásly důvěrou investorů. Strach byl v únoru tak převládající, že Japonsko poprvé
v historii bylo schopné emitovat 10leté státní dluhopisy s negativním výnosem. Mezitím americký Fed odstoupil od svého
plánu čtyřnásobného zvýšení sazeb a v červnu Velká Británie šokovala trhy hlasováním o vystoupení z Evropské unie.
Výnosy 10letých německých státních dluhopisů klesly na
-0,19 %, zatímco výnos amerických státních dluhopisů se
stejnou splatností klesl na 1,36 %. Na tomto poklesu výnosů
profitovali investoři, kteří drželi dluhopisy s delší dobou do
splatnosti. Do července posílil index JPMorgan Global Government Bond Index o více než 10 % díky dlouhým splatnostem
dluhopisů a pozicím v USA, Japonsku a Evropě.
V prostředí rozšířeného pesimismu v první polovině roku 2016
ale tým Templeton Global Macro viděl něco úplně jiného. Zaznamenali jsme několik pozitivních trendů v USA – pružný trh
práce, mírný, ale stabilní hospodářský růst a nárůst inflace –,
což posílilo náš dlouhodobě kontrastující názor, že výnosy
amerických státních dluhopisů by měly začít stoupat, s, ale
i bez závislosti na krocích Fedu. Při fondu Templeton Global
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Je rok 2025
Do kanceláře ráno jezdíte autem bez řidiče. Dopravní zácpy
už nepředstavují problém, protože díky systému digitálního
řízení provozu, který je napojen přímo na vaše auto, je možno
v případě potřeby navrhnout objížďku místa s hustým provozem, takže nedochází k žádnému zdržení. Také dopravní
nehody jsou již minulostí, protože za volanty aut už nesedí
řidiči, kteří by se dopouštěli nepředvídaných manévrů, jako je
třeba přejíždění z pruhu do pruhu. Vaše auto dokonce samo
dokáže najít místo k parkování, které je samozřejmě optimalizováno tak, aby se pokud možno minimalizovala vzdálenost,
kterou budete muset ujít po svých. A samotné zaparkování je
také zcela automatizovaný a standardizovaný proces, takže
už nemusíte mít strach, že odřete ráfky.
Je zima a vy už se těšíte, až budete večer zpátky ve svém
příjemně vytopeném domě. Ale místo toho, abyste nechávali
celý den zapnuté topení a zbytečně za něj platili, můžete topení zapnout těsně před tím, než odjedete z kanceláře.
Cestou z kanceláře se ještě zastavíte něco nakoupit, protože
se vám na poslední chvíli ozvali přátelé, že přijdou na návště-

Shrnutí
• Umělá inteligence (Artificial Intelligence –
AI) se v současné době nachází ve fázi rychlého vývoje.
• Umělá inteligence není jen robotika, nýbrž
pokrývá každou oblast našeho života.
• Podle prognóz by měl být tento segment
do roku 2025 přibližně 57krát větší, než byl
v roce 2016.1
• Fond Allianz Global Artificial Intelligence nabízí příležitost podílet se na potenciálu tohoto rychle rostoucího trhu umělé inteligence.
Investoři zde mohou využívat výhod široce
rozloženého indexu technologií a také profitovat z výnosového potenciálu firem v segmentu, který budou správci fondu považovat za nejlépe dlouhodobě udržitelný.2
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Úsvit nové éry:
Allianz Global Artificial
Intelligence

vu. Nemáte s sebou sice nákupní seznam, ale vaše lednice
vám pošle seznam věcí, které docházejí, a ty potom můžete
v telefonu propojit s vašimi oblíbenými recepty, takže hned
budete vědět, co máte koupit, aby večer vše proběhlo hladce.
Připouštíme, že nikdo nedokáže v tomto okamžiku s jistotou říci, zda budoucnost bude vypadat právě takhle již
v roce 2025, nebo zda to bude trvat trochu déle. Nicméně
můžeme s jistotou říci, že výzkumníci, vědci a firmy na celém světě v současné době dělají vše, co je v jejich silách,
aby zajistili rozvoj a rozmach technologií, které se vyvíjejí
samy tím, že shromažďují data a z těchto dat se pak učí.
Mnohé firmy působící v této oblasti budou mít významný
vliv na budoucnost a jejich výrobky budeme používat nejen
my, ale i další generace. Další firmy možná budou méně
úspěšné, ale i tak přispějí k celému procesu učení. V současné době jsme svědky bezprecedentního tempa průlomových technologií a pokroku, kdy se každý den objevují
nové vynálezy, jež nám mohou usnadnit život nebo nám ho
již usnadňují.
Svět stojí momentálně na historickém mezníku. Nechcete do
něj investovat již v zárodku?3

Budoucnost je už tady3
Vývoj umělé inteligence prochází rychlým přechodem díky
využití cloudů, chytrých telefonů a ohromnému nárůstu výpočetní a úložné kapacity. Díky svému mimořádnému potenciálu zaznamenal trh umělé inteligence v posledních letech
nebývalý rozmach a existuje ohromný potenciál jeho dalšího růstu v budoucnosti. Podle odhadů se jeho objem zvýší
z 643,7 milionu dolarů v roce 2016 na 36,8 miliardy dolarů
v roce 2025, což je 57násobný nárůst.1
Existuje mnoho způsobů, jak by se mohl tento nárůst uskutečnit. Například využití umělé inteligence ve zdravotnictví může pomoci diagnostikovat rakovinu v raném stadiu

Co je umělá inteligence? Jednoduchý model4
Sektor 1 – Rozvoj smyslů
Umělá inteligence dokáže rozvíjet a používat smysly. To
zahrnuje věci jako např. rozpoznávání obličejů na letišti,
rozpoznávání tónů, slov a jazyka v písních nebo zpracování obrazů, konverzaci či výměnu informací (Siri) pomocí
chytrého telefonu nebo použití těchto informací v autech
bez řidiče.
Sektor 2 – Zpracování informací
Umělá inteligence dokáže zaznamenávat detailní informace, analyzovat je a prezentovat je srozumitelnou formou.
To se již v současné době využívá např. k analýzám velkého množství dat v excelových tabulkách, kde je výstupem snadno srozumitelný text (např. sportovní výsledky),
při dialogu se zákazníky na webových stránkách nebo při
diagnostice v medicíně.
Sektor 3 – Inteligentní automatizace
Umělá inteligence nemusí navždy zůstat v pozadí; může
se také proaktivně využívat v různých strojích, např. pro
vysoce přesné práce, provozy, vozidla bez řidiče, domácí
roboty apod.

a s větší mírou přesnosti. Tím se mnoha lidem zvýší šance
na vyléčení, což má přímý dopad na ekonomiku.
Děti a mládež již zcela běžně komunikují pomocí chytrých
telefonů. Dospělí používají individuálně nastavené informační
letáky k nakupování a stále častěji se setkáváme také s použitím robotů na různé práce na zahradě či v domácnosti. Navigaci už většinou považujeme za samozřejmost, stejně jako
to, že nám aktivně nabízí alternativní trasy, pokud je někde
dopravní zácpa. Přechod do nové éry umělé inteligence
již probíhá.

Allianz Global Artificial Intelligence – budoucnost je už nějakou dobu tady

1
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Umělá inteligence
se neustále vyvíjí
už od 50. let

Na samém počátku začali vědci vyvíjet
počítače, a tudíž i umělou inteligenci.
První funkční počítač na světě zkonstruoval Konrad Zuse v roce 1941. Od
té doby se umělá inteligence neustále
vyvíjí, což je nejlépe vidět na internetu,
který na jedné straně zajistil, že je tato
technologie vhodná pro každodenní
použití, a na druhé straně náhle přinesl
ohromné množství informací, které se
staly základem pro další vývoj.

2

Po roce 2010 nastal
skutečný boom ve vývoji
umělé inteligence

S rozvojem technologie cloudu, rozšířeným použitím chytrých telefonů
a ohromným množstvím dat, která
dnes máme k dispozici (jejich objem
se od roku 2010 zvyšuje o více než
50 % ročně) 4, se náhle rozšířily i možnosti rozvoje umělé inteligence. Vyšší
výpočetní kapacita s sebou přinesla
evoluční přechod, který katapultoval
umělou inteligenci do každého aspektu našeho života.

3

Možnosti umělé inteligence by
mohly v příštích 30 letech pře
konat možnosti lidského mozku

Množství dat vytvořených v posledních dvou letech je větší než celkové
množství dat vytvořených za celou
předchozí historii lidstva.5 Vyhodnocování a analýzu budou stále častěji provádět stroje, které jsou rychlejší a mají
schopnost se samy učit a nezávisle se
rozvíjet. A dokážou udělat velké množství činností velmi rychle. Umělá inteligence tak již brzy překoná schopnosti
lidského mozku.
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Allianz Global Artificial Intelligence – investujte do budoucnosti již dnes

Současné portfolio – přehled9
Údaje v procentech k 30. dubnu 2017

První fond nabízející investorům široký potenciál umělé inteligence6

Rozdělení podle zemí9

Allianz Global Artificial Intelligence je první fond, který poskytuje evropským investorům přístup ke všem sektorům segmentu
umělé inteligence. Nabízí investorům flexibilní možnost podílet se na vývoji v této oblasti. Nové trendy jsou díky průzkumu a zkušenostem správcovského týmu zahrnuty do portfolia již v raném stadiu jejich vývoje.2

Francie
5,85

Japonsko
0,58

Specialisté na výzkum a technologie z celého světa společnými silami hledají ty nejatraktivnější firmy
Více než 500 investičních expertů společnosti Allianz Global Investors v nejvýznamnějších obchodních centrech celého světa
monitoruje trhy a firmy a jejich vývoj a na základě získaných informací stanoví základ pro rozhodování specialistů v jednotlivých
týmech zaměřených na konkrétní technologické oblasti, kteří disponují vlastními praktickými zkušenostmi v sektoru IT a také
znalostmi finančních trhů, takže mají dobré předpoklady k tomu, aby vybrali pro fond Allianz Global Artificial Intelligence ty
nejslibnější firmy.2

Slibné firmy a silná poptávka – to je pro investory dobrá výchozí pozice3

USA
93,58

Množství dat vytvořených v posledních dvou letech je větší než celkové množství dat vytvořených za celou předchozí historii
lidstva.5 Vyhodnocování a analýzu budou stále častěji provádět stroje, které jsou rychlejší a mají schopnost se samy učit a nezávisle se rozvíjet. A dokážou udělat velké množství činností velmi rychle. Umělá inteligence tak již brzy překoná schopnosti
lidského mozku.

Rozdělení podle sektorů9
Industrials
3,37

Efektivnější procesy
a inovace – hnací síla
budoucího růstu
Díky umělé inteligenci je možné navrhovat jednodušší a tím
pádem efektivnější procesy a pružněji shromažďovat a vyhodnocovat informace. Současně funguje jako hnací síla pro
inovace. To vše je již dlouhou dobu základem růstu, a proto
někteří vědci věří, že umělá inteligence má potenciál zdvojnásobit ekonomický růst do roku 2035.1 A investoři mohou začít
na tomto potenciálu stavět již nyní.2

Allianz Global Artificial
Intelligence – investice
na širokém trhu umělé
inteligence2
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V současné době je stále jasnější, že umělá inteligence již
zasahuje do všech aspektů našeho života, a pokud bychom
se úzce specializovali pouze na určitou podoblast, jako je
např. robotizace, zbytečně bychom si tím omezovali příležitosti. A právě proto byl zřízen fond Allianz Global Artificial
Intelligence. Tento fond investuje do všech aspektů velice
širokého spektra umělé inteligence. Přitom zároveň respektujeme potřebu neztratit kontakt s realitou, takže naši investiční specialisté velice pečlivě posuzují, zda společnosti, do

Consumer
Discretionary
11,56

nichž fond investuje, aplikují modely dlouhodobě udržitelného podnikání. Allianz Global Artificial Intelligence je první
fond, který nabízí investorům celé široké spektrum sektoru
umělé inteligence.6

Spolehněte se
na komplexní průzkumy
a využijte dalších
možností – přehled
počátečního portfolia
Pokud jde o výběr akcií, profitují investoři z celosvětových
průzkumů analyzujících strategii a všeobecnou dlouhodobou
udržitelnost jednotlivých firem. V další fázi specialisté v jednot-

Financials
Healthcare
1,71
1,94

IT
81,43

livých týmech, zaměřených na konkrétní technologické oblasti, posuzují, které firmy a koncepty jsou z investičního hlediska
nejzajímavější. Společnost Allianz Global Investors se považuje za dlouhodobého partnera slibných firem přinášejících
inovativní a dlouhodobě perspektivní podnikatelské nápady.
Správa fondu již v počátečním portfoliu zkombinovala různé
sektory. Nakoupila nejen akcie IT firem, ale také akcie výrob-

Příležitosti

Rizika

• Vysoký potenciál dlouhodobé návratnosti u akcií

• Vysoká volatilita akcií, možnost ztráty. Volatilita cen
podílových listů fondu se může výrazně zvýšit.

• Investice zaměřené konkrétně do oblasti umělé
inteligence
• Možnost měnových (kurzových) zisků

• Možnost nedosažení předpokládaných výsledků investice
v dané oblasti

• Široká diverzifikace napříč mnoha cennými papíry

• Možnost měnových (kurzových) ztrát

• Možnost dalších výnosů na základě analýzy
konkrétního cenného papíru a aktivní správy

• Omezený podíl na výnosovém potenciálu jednotlivých
cenných papírů
• Není zaručena analýza úspěšnosti jednotlivého cenného
papíru a aktivní správa
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ců spotřebního zboží a průmyslových podniků. Např. akcie
společnosti Tesla7,8 tvořily na konci dubna přibližně 6 % portfolia, což byla největší investice fondu do jedné společnosti.
Další významnou investici představovala společnost Criteo7,8
působící v oblasti online marketingu. V oblasti zdravotnictví
zvolila správa fondu investici do společnosti athenahealth,7,8
která nabízí softwarová řešení využívající technologii cloudu
pro řízení praxe praktických lékařů. Z finančního sektoru fond
investoval do společnosti Lendingtree,7,8 která je inovativním
online makléřem půjček a nabízí i další online služby.

Allianz Global Artificial Intelligence AT
(H2-EUR)-EUR

Text: Sebastian Thomas

Správcovská společnost:
Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Správce fondu:
Allianz Global Investors U.S. LLC – San Francisco
ISIN:
LU1548497772
Datum zahájení činnosti:
31. 3. 2017
Měna fondu:
EUR
Objem prodeje:10
5,0 %
Distribuce:
akumulační
Celkový poplatek p. a.:11
2,050 %
Poměr celkových nákladů (TER):12
Bude k dispozici až po skončení prvního finančního roku
Konec fiskálního roku:
30. 9.
Zpětný odkup:
denně

1
Zdroj: Accenture and Frontier Economics, březen 2017. 2 Úspěšnost strategie není zaručena a je možné, že investor utrpí ztráty. 3 Prohlášení obsažená v tomto materiálu
mohou zahrnovat i prohlášení týkající se budoucích předpokladů či očekávání a další prohlášení zaměřená na budoucnost vycházející ze současných názorů a předpokladů
managementu, jež mohou být předmětem známých i neznámých rizik a nejistot, které mohou vést k tomu, že skutečné výsledky nebo události se budou výrazně lišit od výsledků
uvedených nebo implicitně obsažených v těchto prohlášeních. Nemáme povinnost provádět jakoukoliv aktualizaci prohlášení zaměřených na budoucnost. 4 Zdroj: Accenture, Why
Artificial Intelligence is the Future of Growth, 2016 5 Wirtschaftswoche Blog, Korker’s Look @ IT, April 2015 6 Zdroj: LuminAM, zpráva o konkurenci, únor 2017 7 Tento článek není
doporučením nebo výzvou k nákupu či prodeji jakýchkoliv konkrétních cenných papírů. 8 Cenné papíry uvedené zde jako příklad nemusí být nutně obsaženy v portfoliu v době
uveřejnění tohoto dokumentu nebo k jakémukoliv následnému datu. 9 Slouží pouze jako vodítko, nikoliv jako informace o budoucí alokaci investic. 10 Pokud se za nabytí podílových
listů ve fondu účtuje poplatek, může až 100 % tohoto poplatku inkasovat distributor; přesná částka bude specifikována distributorem v rámci poradenství pro investora. Totéž platí
pro jakékoliv průběžné platby poplatků za distribuci hrazených ze strany správcovské společnosti distributorovi z celkového poplatku. 11 Celkový poplatek obsahuje částky dosud
zahrnuté v poplatcích za řízení, správu a prodej. Veškeré platby zprostředkovatelských poplatků hrazených správcovskou společností partnerům zajišťujícím distribuci budou
hrazeny z tohoto celkového poplatku. 12 TER (Total Expense Ratio) – Poměr celkových nákladů: Celkové náklady (vyjma transakčních nákladů) vynaložené fondem v uplynulém
finančním roce.

S investicemi je spojeno riziko. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu času klesat nebo stoupat a je možné, že investoři nezískají investovanou částku
zpět v plné výši.
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Umělá inteligence
nepřichází... Už je tady

Allianz Global Artificial Intelligence je podfond investičního fondu Allianz Global Investors Fund SICAV, otevřené investiční společnosti s variabilním akciovým kapitálem založené
v souladu s lucemburským právem. Hodnota akcií náležejících do jednotlivých tříd podfondu je denominována v základní měně a může být ovlivněna zvýšenou volatilitou. Volatilita
dalších tříd akcií se může lišit a může být i vyšší. Výsledky dosažené v minulosti nejsou spolehlivým indikátorem budoucích výsledků. Pokud se měna, v níž jsou uvedeny minulé
výsledky, liší od měny ve státě, kde má konkrétní investor sídlo, měl by si být investor vědom skutečnosti, že v důsledku výkyvů směnných kurzů mohou být uvedené výsledky
po převodu na místní měnu vyšší nebo naopak nižší. Tento materiál slouží pouze pro informaci a nesmí být vykládán jako návrh nebo výzva k předložení jakékoliv nabídky,
k uzavření smlouvy nebo k nákupu či prodeji jakýchkoliv cenných papírů. Zde popsané produkty nebo cenné papíry nemusí být dostupné k prodeji ve všech jurisdikcích nebo pro
určité kategorie investorů. Tento materiál smí být distribuován pouze způsobem povoleným platnými zákony a zejména není určen rezidentům a/nebo státním příslušníkům USA.
Zde popsané investiční příležitosti nezohledňují specifické investiční cíle, finanční situaci, znalosti, zkušenosti nebo konkrétní potřeby kterékoliv konkrétní osoby a nejsou nijak
garantovány. Názory a stanoviska vyjádřené v tomto článku se mohou bez předchozího upozornění měnit a vyjadřují pouze názory a stanoviska emitujících společností v době
zveřejnění tohoto textu. Použitá data pocházejí z různých zdrojů a jsou považována za správná a spolehlivá, přestože nebyla nezávisle ověřena; autor textu nezaručuje správnost či
úplnost použitých dat a nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv přímé či následné ztráty plynoucí z jejich použití, vyjma případů hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání.
Vždy primárně platí podmínky jakékoliv související nabídky nebo smlouvy, která byla nebo bude učiněna, resp. uzavřena. Kopii prodejního prospektu, zakladatelských dokumentů,
denních cen fondu, hlavních informací pro investory nebo posledních výročních a pololetních finančních zpráv obdržíte bezplatně na vyžádání od správcovské společnosti Allianz
Global Investors GmbH v domovském státě fondu, tj. v Lucembursku, nebo od vydavatele na níže uvedené adrese nebo na internetových stránkách www.allianzgiregulatory.eu. Před
uskutečněním investice si pozorně pročtěte tyto materiály, které jsou jako jediné závazné. Tento materiál představuje marketingovou komunikaci vydanou společností Allianz Global
Investors GmbH, www.allianzgi.com, investiční společností s ručením omezeným, založenou v Německu, se sídlem na adrese Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt
nad Mohanem, zapsanou u místního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem pod č. HRB 9340, která je držitelem oprávnění vydaného Spolkovým úřadem pro finanční dohled –
Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Není povoleno pořizovat kopie tohoto materiálu nebo zveřejňovat či šířit jeho obsah, a to bez ohledu na formu
takového kopírování, zveřejňování či šíření. Toto prohlášení nesplňuje veškeré právní požadavky zaměřené na zajištění toho, aby investiční doporučení a doporučené investiční
strategie byly nestranné, a není předmětem jakýchkoliv obchodních omezení známých před zveřejněním takových doporučení.

Na letošním veletrhu
Mobile World Congress
(MWC) v Barceloně
Masayoshi Son, zakladatel
společnosti SoftBank
zaměřené na technologie
a telekomunikace, odvážně
prohlásil, že „den, kdy umělá
inteligence překoná lidský
mozek... nastane v příštích
třiceti letech“.
Umělá inteligence (Artificial intelligence – AI) měla podle
prvních slibů vzkvétat už v 50. letech 20. století, kdy programátoři začali pracovat na tom, aby se počítače dokázaly
naučit vzorce z datových souborů. Od té doby se definice
AI posunula tak, že nyní zahrnuje prakticky jakoukoliv technologii, která vnímá okolní svět, zpracovává takto získané
informace a reaguje na ně.
Až donedávna buď strojům chyběl dostatečný výpočetní
výkon na to, aby dokázaly provést potřebné algoritmy, nebo
nebyly dostupné datové soubory dost velké na to, aby mohly
obsahovat dostatek informací pro smysluplný trénink. Kromě
toho, naučit počítače řešit složité diferenciální rovnice nebo
hrát šachy bylo relativně snadné, ale až dosud bylo téměř
nemožné naučit je některé základní dovednosti, jako je například chůze nebo uchopování věcí.
Dnes je vznik skutečné umělé inteligence reálnou možností, a to díky bezprecedentní konvergenci výkonné výpočetní
kapacity založené na využívání cloudů, mobilních technologií a rozsahu velkých dat. Výsledkem toho všeho je, že se
počítače dokážou o vnějším světě naučit více a rychleji než
kdykoliv dříve.
Je však důležité si uvědomit, že velká část toho, čeho dnes
umělá inteligence dosahuje, představuje teprve začátek cesty. Klíčem k tomu je vývoj chytrých telefonů. Průměrný chytrý
telefon dnes disponuje výpočetním výkonem zdaleka přesahujícím ten největší superpočítač z doby před padesáti lety.

A v kombinaci s neustálým připojením a různými typy senzorů
se chytrý telefon stal jedním z nejvýkonnějších nástrojů pro
shromažďování dat na světě. Každý den lidé po celém světě
používají své telefony ke sledování svého kalorického příjmu,
k nakupování a stále častěji také prostřednictvím tzv. internetu
věcí k ovládání různých přístrojů ve svém okolí.
Ve světě dopravy jsou již například běžnou součástí našeho
života algoritmy pro plánování trasy, které se přizpůsobují
měnící se aktuální dopravní situaci. A na podobné cestě jsou
další drobná vylepšení, jako například automatické parkování
nebo přizpůsobitelná kontrola plavby. V současné době již
zcela běžně komunikujeme s našimi počítači pomocí virtuálních asistentů, jako je Alexa od Amazonu, Siri od Applu nebo
Google Assistant. A ve světě finančních služeb se umělá inteligence využívá ke kalibraci investičních rozhodnutí v podobě
tzv. robotických poradců, jako je např. Wealthfront, kteří nám
poskytují automatizované služby, a dokonce jsou schopni odhalit podvody.
Přesto však tyto rané fáze vývoje představují pouhý předvoj,
který je teprve přípravou pro další vlnu inovací, inteligence
a automatizace, jichž se dočkáme v nadcházejících desetiletích.
Tyto změny našeho světa budou mít enormní dopad na společnosti, do nichž přímo či nepřímo investujeme. Například
práce společností jako Google, Tesla nebo Uber na automobilech schopných jezdit bez řidiče ohrožuje nejen etablované
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Text: Stefan Neubauer, překlad: Michaela Vachová
Studie byla vydána 25. 10. 2016

Studie rizikovosti
Bonusových a Express
certifikátů
Bonusové a Express certifikáty jsou certifikáty s částečnou
ochranou a kromě toho, že podléhají riziku emitenta, které je
v certifikátech všeobecně přítomné, jsou vystaveny i tržnímu
riziku.
Je možné tyto produkty sestavit tak, aby se minimalizovalo zbývající riziko, a aby tak byly atraktivní příležitostí i pro investory,
kteří jsou velmi orientovaní na bezpečnost investice? Studie vydaná Raiffeisen centrobank AG (backtest) odpovídá právě na
tuto otázku. Zkoumá Bonusové a Express certifikáty navázané
na podkladové aktivum EURO STOXX 50 s delším časovým horizontem (počínaje 1. lednem 1990).

Zdroj: 1 Active Management in Times of Disruption. Gunnar Miller – AllianzGI: http://bit.ly/2ns5t6K
Prohlášení:
Tento článek není doporučením nebo výzvou k nákupu či prodeji jakýchkoliv konkrétních cenných papírů.
S investicemi je spojeno riziko. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu času klesat nebo stoupat a je možné, že investoři nezískají investovanou částku zpět v plné výši.
Výsledky dosažené v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pokud se měna, v níž jsou uvedeny minulé výsledky, liší od měny ve státě, kde má konkrétní
investor sídlo, měl by si být investor vědom skutečnosti, že v důsledku výkyvů směnných kurzů mohou být uvedené výsledky po převodu na místní měnu vyšší nebo naopak nižší.
Názory a stanoviska vyjádřené v tomto článku se mohou bez předchozího upozornění měnit a vyjadřují pouze názory a stanoviska emitujících společností v době zveřejnění tohoto
textu. Použitá data pocházejí z různých zdrojů a jsou považována za správná a spolehlivá, přestože nebyla nezávisle ověřena; autor textu nezaručuje správnost či úplnost použitých
dat a nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv přímé či následné ztráty plynoucí z jejich použití, vyjma případů hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání. Vždy primárně platí
podmínky jakékoliv související nabídky nebo smlouvy, která byla nebo bude učiněna, resp. uzavřena.
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Tento materiál představuje marketingovou komunikaci vydanou společností Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, investiční společností s ručením omezeným,
založenou v Německu, se sídlem na adrese Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt nad Mohanem, zapsanou u místního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem pod č.
HRB 9340, která je držitelem oprávnění vydaného Spolkovým úřadem pro finanční dohled – Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors
GmbH založila jako svou pobočku ve Spojeném království společnost Allianz Global Investors GmbH, UK branch, 199 Bishopsgate, London, EC2M 3TY, www.allianzglobalinvestors.
co.uk, která podléhá omezené regulaci ze strany Úřadu pro finanční etiku – Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk). Bližší informace o rozsahu regulace ze strany Úřadu pro
finanční etiku vám na vyžádání poskytneme. Není povoleno pořizovat kopie tohoto materiálu nebo zveřejňovat či šířit jeho obsah, a to bez ohledu na formu takového kopírování,
zveřejňování či šíření. 17-1374
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Podkladové aktivum
EURO STOXX 50 slouží jako podkladové aktivum pro náš
backtest. Díky svému složení z největších evropských společností se používá také jako benchmark (porovnání) pro evropský
akciový trh.
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Studie a její parametry

1992

Autor je hlavní manažer portfolia fondu Allianz Global Artificial
Intelligence Fund

Přehled výkonnosti podkladového aktiva
EURO STOXX 50® od 1. ledna 1990

1992

Tento vývoj pravděpodobně vytvoří stejně tolik nových odvětví a partnerství, kolik jich v jeho důsledku zanikne. Například v 60. letech bylo průměrné stáří typických akcií tvořících
součást indexu S&P 500 kolem 60 let, zatímco dnes se tento
průměr přibližuje k 12 letům.1 A od roku 1989 veškeré dlouhodobé výnosy z akcií indexu S&P 500 pocházejí z pouhých
20 % akcií. Proto je tato náchylnost vůči změnám něčím, co
jsme schválně vybrali jako součást naší širší firemní analýzy
zde v Allianz Global Investors.

Potenciální přínosy umělé inteligence vedly některé autory
k přirovnání vývoje umělé inteligence k nové průmyslové revoluci. Podobně jako parní stroje změnily tvář agrární ekonomiky a pracovní síly, má i umělá inteligence potenciál přetvořit
kompletně celé obchodní modely. A my jako investoři máme
za úkol rozpoznat společnosti, které z těchto změn budou profitovat, a také ty, které jsou schopny v nich obstát. Nicméně
přijetí těchto výzev a adaptace na ně budou součástí vzrušení,
které nám příštích třicet let přinese.

Výsledek
Pro všechny Bonusové certifikáty, které byly zkoumány, platí,
že podkladovým aktivem je EURO STOXX 50, splatnost je 5 let
a bariéra se sleduje průběžně během celého období. Zavírací
cena k datu vydání certifikátu (počátek 1. 1. 1990) je stanovena
jako počáteční hodnota. Pro Bonusový certifikát nesoucí zmíněné znaky můžeme vyvodit následující závěr: Graf 1 znázorňuje
výkonnost indexu EURO STOXX 50 od 1. ledna 1990 a retrospektivně ukazuje, že pro Bonusové certifikáty s nastavenou
bariérou 50 % z počáteční hodnoty a méně a zároveň s počáteční hodnotou 3 532,65 bodu a nižší by bariéra nikdy nebyla
dosažena nebo překonána.

1992

automobilové giganty, ale také další společnosti, které jsou
jejich dodavateli. Auta řízená umělou inteligencí se budou
pohybovat jinak, ale bude také možné je vlastnit, opravovat
nebo pojišťovat odlišným způsobem, s vyloučením rizika „chyby lidského faktoru“.

Bonusové certifikáty

1990
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Jsou certifikáty
s částečnou ochranou
lepší volba?

Zdroj: Reuters (.STOXX50E), k 25. říjnu 2016

Období
Studie zkoumá období od 1. ledna 1990 do 1. srpna 2016 za
předpokladu, že Bonusové a Express certifikáty se vydávají na
denní bázi.
Předmět
Účelem této studie je prozkoumat riziko obou typů certifikátů
v závislosti na podkladovém aktivu (jeho počáteční hodnotě)
představujícím evropský akciový trh. Zvláštní důraz je kladen na
to, jak nízko musí být stanovena bariéra, aby se zabránilo jejímu
dosažení.
Cílem této studie je prokázat předpoklad, že riziko v Bonusovém certifikátu, například riziko, že bariéra bude dosažena, roste, když jsou trhy na svých maximech (EURO STOXX 50). Správné načasování proto hraje při snížení tržního rizika důležitou roli.
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Express certifikáty: předčasné ukončení

Graf 2 znázorňuje příslušné počáteční hodnoty a bariéry za
období 5 let, aby nebylo dosaženo bariéry.

Express certifikáty

Bonusové certifikáty: počáteční hodnota
a nedotčené bariéry

Výsledek
Express certifikáty sledované v této studii mají maximální splatnost 5 let. Poskytují příležitost ročního předčasného ukončení,
jsou vybavené termination level, který se rovná počáteční hodnotě, podkladovým aktivem je EURO STOXX 50 a bariéra se
sleduje jen na konci splatnosti.
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Poznámka: Výkonnost indexu v minulosti nezaručuje jeho budoucí výkonnost.
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Jak lze vidět v grafu 2, bariéra začíná na úrovni 33,81 % z počáteční hodnoty a ani při této hodnotě by bariéry nebylo dosaženo. Při nastavování výše bariéry je potřeba zvážit správné
načasování. 50% bariéra by byla například postačující, pokud
by počáteční hodnota nepřesáhla 3 532,65 bodu EURO STOXX
50. Při stanovování bariéry je potřebné brát v úvahu hodnotu
indexu EURO STOXX 50.
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Poznámka: Výkonnost indexu v minulosti nezaručuje jeho budoucí výkonnost.

Dvě třetiny (65,06 %) Express certifikátů by byly ukončeny přede dnem splatnosti hned v prvním roce. Riziko dosažení bariéry
by tak nikdy nebylo bezprostřední.
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Pro Express certifikát nesoucí zmíněné znaky můžeme vyvodit
následující závěr:
Express certifikát: počáteční hodnota a nedotčené bariéry
v % z počáteční hodnoty
Pokud by byl Express certifikát vydaný s bariérou stanovenou
na úrovni 60 % na denní bázi od 1. ledna 2009 a počáteční
hodnota by byla maximálně 3 742,05 bodu indexu, bariéry by nikdy nebylo dosaženo. Pokud by byla bariéra nastavena na 50 %
a počáteční hodnota by mohla být zafixovaná na 4 315,68 bodu
indexu, bariéry by opět nebylo dosaženo. Bariéry na úrovni
47,0 % a nižší by nikdy nebylo dosaženo od 1. ledna 1990.
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Studie zkoumá parametry ochranného mechanismu Bonusových a Express certifikátů s vyloučením tržního rizika (backtest).
U Bonusových certifikátů s bariérou (průběžně sledovanou) začínající na úrovni 33,81 % a u Express certifikátů s bariérou (sledovanou až na konci při splatnosti) na úrovni 47,08 % z počáteční hodnoty by bariéry nikdy nebylo dosaženo. Při nastavení výše
bariéry je nutné vzít v úvahu načasování investice. Čím vyšší
je hodnota indexu, tím nižší bariéru je potřeba nastavit. Studie
zkoumá certifikáty se splatností 5 let.
U Bonusových certifikátů s bariérou nastavenou na maximum
50 % z počáteční hodnoty bariéry nebylo dosaženo, pokud byla
počáteční hodnota indexu nižší než 3 532,65 bodu. Při současné hodnotě EURO STOXX 50, cca 3 100 bodů, se 50% bariéra
a nižší jeví spíš jako konzervativní investice. Certifikáty s částečnou ochranou, zejména Bonusové a Express certifikáty s nižší
bariérou, jsou rentabilní alternativou pro klienty orientované na
bezpečnost investice v porovnání s investicemi s kapitálovou
ochranou, jako například dluhopisy a garantované certifikáty.
Autor je vedoucí prodeje oddělení strukturovaných produktů
pro střední a východní Evropu RCB
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Obliba fondů
kvalifikovaných
investorů roste

Fondy kvalifikovaných investorů – vývoj
mld. Kč
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Text: Michal Ondruška
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Co je FKI
Jedná se o investiční fond v režimu zákona o investičních
společnostech a investičních fondech (ZISIF), který zároveň
podléhá dohledu ČNB. Správcem je licencovaná investiční
společnost, která zodpovídá za obhospodařování majetku,
včetně administrativních činností, jako jsou účetnictví, daně,
audit, reporting apod.
FKI může nabývat různých právních forem, většinou se jedná
o otevřený podílový fond (OPF), může ale být i ve formě např.
uzavřeného podílového fondu (UPF), akciové společnosti
(standardní/SICAV), společnosti s ručením omezeným či komanditní společnosti.
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Hlavní výhody FKI:
Investiční strategie na míru – FKI obecně umožňuje „volnější“ investiční strategii v porovnání např. s klasickými OPF,
pro FKI nejsou v současné době stanoveny žádné zákonné
investiční limity.
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Celková výše objemu majetku
spravovaného ve Fondech
kvalifikovaných investorů
(FKI) členů AKAT (Asociace
pro kapitálový trh v ČR)
dosáhla ke dni 31. 3. 2017
rekordní výše 108 mld. Kč.
Trend přílivu peněz do tohoto
typu produktu dlouhodobě
roste, a v kontextu výhod,
který tento produkt nabízí, lze
předpokládat pokračování
tohoto trendu i v dalších letech.

60

Majetek (mld. Kč)

Zdroj: Asociace pro kapitálový trh České republiky

nenáročný proces, pro představu, celkové založení FKI trvá
cca 1 měsíc.

Účast na řízení portfolia FKI – resp. možnost spolurozhodování investorů/podílníků o investiční strategii FKI, investicích
samotných, ale i procesních věcech, komu a jak bude fond
nabízený, apod.
Daňový režim – pokud podílník drží FKI déle jak 3 roky, zisk
z prodeje FKI následně nepodléhá dani z příjmu. Zároveň,
pokud samotný FKI investuje do standardních aktiv a je kotovaný na burze, daň z příjmu FKI činí 5 %. Aktivita obchodování
přenesená z úrovně fyzické osoby na úroveň FKI tedy přináší,
z pohledu danění zisků, nemalé úspory (15% daň z příjmu fyzických osob vs. 5% daň z příjmu u FKI).

Dalším vhodným a zajímavým řešením, které využívá jednu
z podstatných výhod FKI (přenesení daňové zátěže z úrovně
fyzické osoby na úroveň fondu), a zároveň eliminuje potřebu vyšších objemů pro založení FKI, je produkt FWR Private
banking portfolio (viz dále v textu). Tento produkt je určený
výhradně pro klienty privátního bankovnictví FWR. Jedná se
o individuálně řízené portfolio, kde dynamickou složku portfolia tvoří dva podílové fondy, konzervativní složku pak konkrétní
dluhopisy, doplněné o dluhopisové podílové fondy a ETF.

Volnost je u FKI synonymem kreativity. FKI si mohou s nesrovnatelně větší svobodou určit, jakým druhem investiční
činnosti se budou zabývat, od standardizovaných finančních
produktů přes private equity či investice do začínajících firem
(tzv. start-up).
To s sebou samozřejmě může nést vyšší rizika. FKI se musí
mnohem více spoléhat na vlastní schopnosti než na vlastnosti standardních investičních produktů. Je třeba ověřovat
a analyzovat informace z více zdrojů, samostatně kombinovat, zároveň je třeba být v těsném a aktivním kontaktu se svou
investicí. Na druhé straně taková strategie může přinést velmi
zajímavý zisk.

Podílníkem FKI se může stát pouze kvalifikovaný investor.
Kvalifikovaní investoři jsou:
•
Státní a finanční instituce
•
Kvalifikovaní investoři tzv. na žádost:
(I)
investice dosahuje min. 125 tis. EUR,
(II)
písemné prohlášení investora, že si je vědom rizik
Existuje i možnost vstupní investice od 1 mio. CZK – vedle
prohlášení investora je však nutné potvrzení správce nebo jím
pověřené osoby, že fond je pro investora vhodný.
Minimální kapitál fondu musí dosáhnout 1,25 mio. EUR do 12
měsíců od vzniku fondu. Avšak optimální objem, tak aby FKI
dával ekonomický smysl, se pohybuje v řádu stovek milionů
CZK. Tento hendikep lze vyřešit např. shromážděním určitého
počtu podílníků s podobnými investičními záměry, a to přímo
správcovskou skupinou nebo podílníkem samotným (např.
skupina společníků ve firmě, rodina, zájmová skupina atd.).
Založení FKI je následně standardizovaný, časově i věcně

33

investice

investice

Raiffeisen realitní fond
Text: Vít Svoboda

FWR Private banking
portfolio

Raiffeisen privátní fond alternativní, CZ0008474368

Dynamická složka portfolia
Raiffeisen privátní fond dynamický, CZ0008474350
Fond investuje do akcií, fondů či ETF v rámci globálních regionů, kterými jsou USA, Evropa, Pacifik, a tzv. rozvíjející se
trhy. Fond od svého založení v roce 2014 vzrostl o více jak
16 % – viz graf.
Raiffeisen privátní fond dynamický, CZ0008474350

Zdroj: Bloomberg

Přibližně 75 % této části portfolia je zainvestováno v instrumentech typu státních dluhopisů nebo dluhopisů jiných bonitních emitentů, vše v rámci tzv. investičního stupně. Zbývající
část je pak zaměřena na tzv. kredity, tj. méně bonitní dluhopisy s horším ratingem, včetně High-Yield dluhopisů a fondů.
Tyto dluhopisy mají obecně vyšší kreditní riziko, avšak tomu
odpovídá i vyšší očekávaný výnos.
V rámci FWR Private banking portfolia nabízíme klientům
volbu z následujících investičních strategií, strategie však zároveň musí odpovídat i rizikovému profilu klienta. Investiční
strategie se odlišují mírou rizika i doporučenou délkou investičního horizontu.

Zdroj: Bloomberg

Raiffeisen privátní fond alternativní, CZ0008474368
Fond investuje rovněž globálně přes reality, komodity, měny,
volatilitu, a další typy instrumentů či strategií, které mají nižší
vazbu (korelaci) na klasické instrumenty typu akcií a dluhopisů. Tato strategie, mimo jiné, významně přispívá k širší diverzifikaci celkového portfolia klienta. Fond od svého založení
v roce 2014 vzrostl o více jak 9 % – viz graf.

FWR – Private banking portfolio přináší klientům sofistikovaný
reporting. Prostřednictvím webové aplikace má klient online
náhled na aktuální složení portfolia, včetně realizovaných
transakcí a výkonnosti portfolia. Klient je rovněž informován
o TOP 15 největších pozic v majetku akciového (dynamického) fondu a alternativním fondu. Za dobu své existence (od
roku 2014) si produkt FWR – Private banking portfolio získal
značnou oblibu u našich klientů, v současné době obhospodařujeme v tomto produktu více jak 300 mandátů v celkovém
objemu přes 2,5 mld. CZK.

Konzervativní složka portfolia
Tuto složku portfolia tvoří dluhopisy, dluhopisové fondy, dluhopisové ETF a hotovost. Dluhopisy jsou zpravidla drženy do
splatnosti, dochází tak k optimalizaci nejenom transakčních
nákladů, ale (opět) i celkového daňového zatížení klienta (pokud drženo déle jak 3 roky, kapitálový zisk nepodléhá dani
z příjmu).

Strategie

FWR 1

FWR 2

FWR 3

FWR 4

Rizikový profil
klienta

Konzervativní
investor

Vyvážený
investor

Dynamický
investor

Agresivní
investor

Doporučený invest.
horizont

3–5 let

5–7 let

7–9 let

9 a více let

10 %

30 %

5%
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Akcie
Alternativy
Bezrizikové instr.

85 %

60 %

10 %

40 %

15 %

45 %

20 %

20 %

60 %

Raiffeisen investiční
společnost přidala do své
produktové řady 25. 5. 2017
nový investiční produkt. Jedná
se o „Raiffeisen realitní fond“,
otevřený podílový fond, který
zhodnocuje vložené prostředky
klientů prostřednictvím investic
do realit.
Jak to celé funguje? Raiffeisen investiční společnost (dále jen
RIS) obhospodařuje Raiffeisen realitní fond (dále jen Fond),
ten vydává podílové listy, které jsou prostřednictvím distribuční sítě RB nabízeny klientům. Takto získané prostředky Fond
používá k nákupu nemovitostí, resp. účelově založených společností (SPV – special purpose vehicle), které mají ve svém
majetku předmětnou komerční nemovitost s potenciálem
dlouhodobých příjmů v podobě nájmů. Klient se tak ve své
podstatě může prostřednictvím podílového listu stát „spoluvlastníkem“ administrativních budov, obchodních center, logistických areálů apod. Přesně na tyto objekty totiž Fond na
území ČR v tuto chvíli cílí.
Za výběr vhodných nemovitostí odpovídají dva zkušení portfolio manažeři: Vít Svoboda (zkušenosti z KBC/ČSOB – strategie nájmů a optimalizace nemovitostního portfolia skupiny
v ČR, vedoucí osobou ČSOB Property Fund, specialista pronájmů High street v mezinárodní realitně poradenské spol.
Cushman & Wakefield Healey & Baker aj.) a Marek Ölveczký
(zodpovědným manažerem nemovitostního fondu Tatra Asset
Management zejména za strategii fondu, Tatra banka, E&Y
Financial Advisory atd.). O pořízení vybrané nemovitosti rozhoduje Investiční výbor Fondu ve složení boardu RIS Jaromír
Sladkovský, Michal Ondruška a Lucie Osvaldová a obou
výše jmenovaných manažerů. Pro zajištění nestranného a objektivního názoru k projednávaným nemovitostem byl zřízen
nezávislý Výbor odborníků ve složení Aneta Lendvayová (od
roku 2014 vedoucím odd. oceňování mezinárodní realitně
poradenské společnosti Cushman & Wakefield, členkou Královského institutu kvalifikovaných znalců RICS aj.), Přemysl
Chaloupka (ředitel české pobočky mezinárodní realitně
poradenské společnosti Knight Frank, ve které působí již od
roku 1995) a Jaromír Smetana (vlastník a jednatel realitní
kanceláře RealAd, v letech 1994–2015 působil na různých
manažerských a řídicích pozicích mezinárodní realitně poradenské společnosti DTZ).
Současný investiční horizont Fondu jsou nemovitosti v celkové hodnotě cca 3 miliard korun s předpokládaným výnosem
investorů 2–4 % p. a.

Klienti do Fondu mohou investovat ve formě nákupu podílového listu (ISIN CZ0008475100). Minimální investice byla
stanovena na 500 Kč, resp. 10 mil. Kč je maximální akumulovaná výše investice jednotlivého investora. Fond je vhodný
pro široké spektrum investorů, vč. investorů s malými, až
průměrnými zkušenostmi s investováním, kteří plánují investovat své prostředky po dobu nejméně 5 let. Důvodem tomu
je skutečnost, že nákup nemovitostí neprobíhá v podobě
online nákupů jako v případě jiných investičních produktů
finančního trhu. Nákup a prodej nemovitostí je proces, který trvá řadu měsíců. Zároveň se jedná o fond kapitalizační
s možností vyplácení dividendy. To značí, že Fond může veškeré své příjmy buď reinvestovat, nebo ve formě dividendy
vyplatit jednotlivým podílníkům. V případě reinvestice pak
dochází k růstu hodnoty majetku ve Fondu, tj. dochází ke
zhodnocení čisté hodnoty připadající na jeden podílový list.
Zhodnocené prostředky jsou posléze podílníkovi vyplaceny
formou odkupu podílového listu.
Fond bude vydávat podílové listy ve formě tzv. tranší. Klient
tak může zainvestovat pouze v „akumulačním období“, a to do
chvíle, než bude upsán předem stanovený objem podílových
listů. Akumulační období je vždy soustředěno do okamžiku,
kdy je vysoká pravděpodobnost pořízení nové investice Fondu. Hlavním důvodem tohoto postupu je maximalizace výnosů a ochrana výnosů pro klienty fondu. Jiný obdobný fond na
trhu ČR tuto ochranu nenabízí.
Pro zvýšení atraktivity bude v počátcích Fond nabízen za snížený vstupní poplatek ve výši 1 % a bez zatížení management
fee do doby první investice (nákupu nemovitosti / SPV). Management fee je oproti jiným fondům složen ze dvou složek.
Management fee 1,5 % z realitních aktiv a 0,2 % z ostatních
aktiv, tj. zejména volné finanční prostředky. Fond musí ze zákona držet minimálně 20 % majetku Fondu ve velmi likvidních
aktivech.
O zpětný odkup podílových listů lze žádat kdykoliv. Výjimkou
je prvopočáteční období založení Fondu, kdy první zpětný
odkup podílových listů byl stanoven na 1. 7. 2019. Zákon
nabízí možnost ochranné lhůty až tři roky. U Raiffeisen realitního fondu je toto období pouze dvouleté. Vypořádání
bude obvykle realizováno do 30 pracovních dnů od podání
žádosti. Z daňově legislativních důvodů doporučujeme zpětný odkup podílových listů zvažovat nejdříve po třetím roce
investice, kdy jsou tyto příjmy vždy osvobozeny od daně
z příjmů a zároveň umožňuje Fondu realizovat investice bez
zbytečné administrativní a finanční zátěže. Z tohoto důvodu je pro první tři roky od pořízení podílových listů zatížen
zpětný odkup výstupním poplatkem ve výši 3 %, následně je
nulový. Investice do Raiffeisen realitního fondu představuje
pro investory velmi zajímavou příležitost diverzifikace. Oproti
například akciím má tu výhodu, že hodnota podílového listu je vázána zejména na hodnotu majetku (objektu), resp.
inkasovaných nájmů z něj. Příjmy z pronájmů jsou zároveň
zpravidla chráněny před inflací v podobě indexace nájmů
o výši inflace předchozího roku.
Autor je RIS Real Estate Portfolio Manager
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Ropné velmoci a jejich
závislost na ropě
Porovnání vývoje HDP, příjmů a výdajů USA
Text: Ján Vangor

(v mld. USD)

Top 20 zemí podle denní produkce za rok 2015

20 000

HDP

16 000
14 000

Když se podíváme do historie, ropa měla využití už ve starém
Babylonu, kde se konstrukce zdí a věží natíraly asfaltem (ropným produktem). Perská šlechta používala petrolej na svícení. Dokonce i v Číně se petrolej těžil pomocí bambusových
tyčí a Peršané později z petroleje vyráběli hořlavé produkty
pro vojenské účely. Dá se říci, že v moderní historii ropa zachránila velryby před vyhynutím, protože se hromadně lovily
pro tuk používaný jako palivo do lamp. Postupem času se
z petroleje vyráběl parafín a jiné oleje používané ve vylepšené
formě dodnes. Ekonomický, průmyslový a sociální rozvoj společnosti pomohl i společnostem produkujícím ropné produkty
a v konečném důsledku i zemím exportujícím tuto komoditu.
Z ekonomického hlediska je pro tyto státy ropa zdrojem příjmů z její těžby a exportu do zahraničí. Největšími producenty
ropy jsou země sdružené do organizace OPEC (Organizace
zemí vyvážejících ropu). Její členové produkují 33,6 milionu
barelů ropy za den (1 barel ropy je 159 litrů) a na celkové produkci ropy ve výši 96,01 milionu barelů za den se země OPEC
podílí o něco víc než 34 %. V grafu v horním rohu můžeme
vidět nejvýznamnějších 20 zemí seřazených podle velikosti
denní produkce ropy v milionech barelů za rok 2015. Tmavší barvou jsou zvýrazněné země patřící do OPEC. Vidíme, že
z 20 zemí s nejvyšší produkcí ropy je polovina členy tohoto
uskupení.
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„Černé zlato“ nebo, jinak řečeno, ropa. Tekutina přinášející
bohatství, moc, ale i vrásky na čelech jejích producentů, ať
už v důsledku znečišťování životního prostředí, nebo kvůli nestabilním dohodám mezi zeměmi produkujícími ropu. Hmota,
ze které se vyrábějí zejména paliva do různých motorů, topné
oleje, asfalt, dehet, uhlík, síra, koks, ale i plasty používané téměř ve všem kolem nás.

Příjmy

12 000

Zdroj: U.S. Department of Energy / www.eia.gov

Jak již bylo řečeno, pro četné země je ropa významným zdrojem příjmů, tedy jejich bohatství. Samozřejmě je otázkou, které z nich myslí do budoucna a využijí zdroje z těžby ropy na
zabezpečení příjmů i po jejím vytěžení. Proč tomu tak je? Protože na rozdíl od lidské marnivosti je ropa pomíjivá, a proto
by „ropné“ státy měly myslet na zadní vrátka, resp. na plán B.
Měly by jednoduše začít diverzifikovat a zisky z prodeje ropy
umísťovat do něčeho, co by jim v období poklesu ceny ropy
pokrylo možné deficity v rozpočtu. Pokud se podíváme do
historie, cena ropy se vyvíjela rostoucím tempem. Samozřejmě že existují i období poklesů, jako například ropné šoky
v 80. letech, stejně jako poměrně nedávné propady cen ropy
z úrovně 120 dolarů za barel na dlouholetá minima ve výši
27 dolarů za barel. Jak tyto cenové výkyvy ovlivňují hospodaření států? Přemýšlí země dopředu a snaží se zajistit si
i jiné příjmy než jen z prodeje ropy? Podívejme se na několik
vybraných států – USA, Saúdskou Arábii, Rusko a Norsko.

Output ekonomiky USA a ropného průmyslu
(v mld. USD)

Zdroj: InsideGov.com

USA jsou největším producentem ropy a ropných produktů
na světě. Paradoxem je podíl ropy a ropného průmyslu na
produkci ekonomiky (angl. Gross Output – vše, co se vyprodukovalo včetně neúplných produktů a meziproduktů) země
v roce 2015 ve výši 0,81 %. Dá se říci, že Spojené státy mají
svým historicky dlouhým vývojem dobře zvládnutou diverzifikaci a primárně nejsou závislé na ropě a její ceně. V grafu na
předchozí straně (Output ekonomiky USA a ropného průmyslu) můžeme sledovat vývoj celkové produkce ekonomiky USA
za posledních 5 let v porovnání s vývojem produkce ropného
průmyslu (údaje jsou v miliardách USD).

a výdajů USA). Jak již bylo řečeno, je tomu tak díky dobré
diverzifikaci průmyslu, stejně jako díky tomu, že USA prioritně ve velké míře svou ropu spotřebovávají a nezaměřují se
pouze na její vývoz.
Největším exportérem, zemí, jejíž hospodářství bylo ve
značné míře zasaženo snižující se cenou ropy, je Saúdská
Arábie. Rozpočet této země převážně pokryté pouští byl do
roku 2013 přebytkový. Důvodem byla cena ropy na úrovni
více než sto dolarů za barel. Rostoucí příjmy z těžby ropy
šly ruku v ruce se zvyšujícími se investicemi, privatizací dodavatelů vody, elektřiny, ale také telekomunikací, zdravotní
péče a zčásti i vzdělávacího systému. Jak lze vidět z grafu ve
spodní části této strany (Srovnání příjmů a výdajů Saúdské
Arábie), od roku 2014 výdaje předčily příjmy. Pokles ceny
ropy, stejně jako významné investice do vzdělávacího systému (539 nových škol, 1 900 škol ve fázi oprav nebo příprava
otevření nové Saúdské online univerzity…), zdravotní péče
(19 nových nemocnic, dalších 102 ve fázi oprav…), investice
do městských správ a procesů získávání pitné vody přispěly
k deficitu v roce 2014 ve výši 17 miliard USD, v roce 2015 ve
výši 96 miliard USD a v roce 2016 ve výši 86 miliard USD.
Ekonomický růst země byl za rok 2016 1,4 %, což je vzdálené
od průměrného růstu 4 % ročně v poslední dekádě. Existuje
něco/někdo, co/kdo by Saúdské Araby před úpadkem do
deficitu zachránilo/zachránil?

Ze samotných dat je zřejmý negativní vývoj v ropném průmyslu. Produkce ropy a ropných produktů klesla oproti roku 2014
o 41,5 %. Určitě k tomu přispělo i částečné pozastavení, resp.
snížení těžby břidlicové ropy, také v důsledku poklesu ceny
ropy pod tzv. breakeven point (minimální náklady na těžbu)
odhadovaný na 37 USD. Na druhé straně je ale třeba říci, že
země je velkým spotřebitelem ropy a její nízké ceny ovlivňují
pozitivně ekonomiku státu.
Pokles produkce ropy a ropných produktů by se měl odrazit
i na příjmech země na úrovni rozpočtu. Když se ale podíváme na vývoj HDP (souhrn toho, co se v ekonomice vyprodukovalo / jen konečné produkty a služby), nevidíme zásadní
vliv poklesu ceny ropy (viz graf Porovnání vývoje HDP, příjmů
Srovnání příjmů a výdajů Saúdské Arábie
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Srovnání příjmů a výdajů Ruska

Srovnání příjmů a výdajů Norska
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Ano, existuje a jmenuje se princ Mohammed bin Salman, synovec krále Abdullaha, který zemřel v roce 2015. Mohammed
dnes ovládá státní ropný monopol Saudi Aramco, národní
investiční fond, ekonomicky řídí zemi a ministerstvo obrany.
Právě národní investiční fond by se měl stát prostředkem
k vykoupení země ze zajetí ropy. Postupně by jeho hodnota
měla narůst na 2 triliony amerických dolarů (hodnota fondu
je aktuálně asi 160 miliard dolarů). Prvním krokem bude přeměna vlastnictví Saudi Aramco na investiční fond, ze kterého
bude zhruba pět procent určených soukromým investorům.
Tato operace by měla přinést zdroje ve výši 106 miliard dolarů a přesunout závislost z ropy na postupné čerpání příjmů
z investic na kapitálových trzích. Zahraniční investice fondu
by se měly zvyšovat ze současných 5 % na úroveň 50 %. Dalšími kroky budou také postupné snižování masivních dotací
cen benzinu, elektřiny a vody, ale i zavedení daně z přidané
hodnoty a daní z luxusních výrobků nebo slazených nápojů.
Stát momentálně analyzuje, která další odvětví by mohl efektivně zprivatizovat. V tomto ozdravném procesu by měl pomoci také program Vision 2030, který zastřešuje proměnu
Saúdské Arábie, nejen co se týká financí, ale také například
postupné saudizace, což je proces nahrazení zahraničních
zaměstnanců, zejména v ropném průmyslu, kvalifikovanými
Saúdskými Araby. Nyní je v ropném průmyslu zaměstnáno
až 80 % zahraničních zaměstnanců. Velký důraz je kladen na
propagaci Saúdské Arábie jako světové turistické destinace.
Pro srovnání, počet hotelových pokojů vzrostl ze 100 tisíc na
skoro 300 tisíc pokojů. Do popředí se dostává výstavba luxusních hotelů, které nahrazují tříhvězdičkové hotely. V souvislosti
s tím se postupně zvyšuje i počet pracovníků v tomto odvětví,
který se pro rok 2017 odhaduje na 130 tisíc osob. Vláda zřídila školicí centra, která pomáhají vyškolit zaměstnance pro
práci v oblasti cestovního ruchu. Co se týče kapitálových investic, ty se každoročně pohybují ve výši zhruba 25 miliard
USD a v roce 2025 by se měly dostat na zhruba 40 miliard
USD ročně.
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měly na rozpočet země velký dopad. Zdroje z prodeje ropy
a plynu jdou do ruského rozpočtu v amerických dolarech, což
je pro zemi v těchto časech záchranný kruh plovoucí na hladině rozbouřeného moře. Ruský rubl vůči americkému dolaru
oslabil od února 2014 o více než 38 % (v lednu 2016 to bylo
krátkodobé oslabení o více než 57 %). Možnosti použití reálné
hodnoty peněz při těchto měnových výkyvech jsou pro stát
omezené. Ještě v roce 2010 ruský prezident přislíbil postupné
přeinvestování 700 miliard dolarů do obnovy ruské armády.
V dnešním vyjádření by to bylo více než 430 miliard dolarů,
což je už výrazný rozdíl. Nemluvě o vývoji cenové hladiny po
oslabení ruského rublu, kdy inflace v Rusku prudce vzrostla
na úroveň 16 %, a inflace v sektoru cen potravin dokonce na
25 %. Reálný růst mezd se ještě pořád nedostal nad úroveň
z roku 2014.
Problémů je spousta a řešením by bylo snížení produkce
ropy, to si ale Rusko nechce připustit, protože říká, že by
ztratilo podíl na trhu a jiní exportéři by ho nahradili. Koncem
roku 2016 se udál největší obchod v ropném odvětví, a to
právě v Rusku, které se tímto způsobem chtělo dostat k novým zdrojům. Bohužel obchodu, při kterém 19,5procentní
podíl v ruské ropné společnosti Rosněfť získalo konsorcium
katarského investičního fondu, společnosti Glencore a švýcarské tradingové společnosti, chyběla transparentnost.
Tato doposud největší privatizace Rusku vynesla odhadem
10 miliard dolarů. V předchozím roce se Rusům podařilo prodat i 10,9procentní podíl ve společnosti Alrosa, kte-

rá se zabývá těžbou diamantů. Další společnosti, které se
zřejmě budou privatizovat, jsou národní aerolinky Aeroflot,
bankovní skupina VTB, ruská železniční společnost Russian
Railways a lodní společnost Sovkomflot. Rusko si vybralo
jednodušší cestu prodeje státních společností, což by mělo
z krátkodobého hlediska fungovat. Z dlouhodobého hlediska by možná Rusko mělo zvážit částečné snížení produkce
ropy, kterou má v současnosti nastavenou na maximu. To by
mohlo přinést pozitivní tlak na růst ceny ropy. V takové situaci bude rozhodující, jak Rusko použije dodatečné výnosy
z vyšších cen ropy. Pokud se vydá cestou investic a podpory
nových druhů odvětví, jako např. technologií, začne se pomalu odpoutávat od obchodu s ropou.

dokonce přijali opatření, které jim nedovoluje použít více než
4 % z tohoto fondu, zbytek se reinvestuje na kapitálových trzích a samozřejmě – z fondu se vyplácí penze.
Norsko má ekonomiku, která se rychle přizpůsobuje. Je proto
možné určit, že pokles ceny ropy neměl signifikantní dopad
na vývoj ekonomiky. Jedním z důvodů je právě využití penzijního fondu. S jeho pomocí ekonomice se počítalo už při
jeho založení. Představitel přední norské banky poznamenal:
„Oslabená měna, ‚polštář‘ vytvořený penzijním fondem a nízké úrokové míry fungují jako mechanismus prevence proti
recesi.“
Autor je privátní bankéř Tatra banky, a.s.

Norsko – relativně malá, otevřená ekonomika se vzdělanými
lidmi a s velkým množstvím přírodních zdrojů.

Zdroje:
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101562/

Ekonomiku Norska je možné charakterizovat jako dlouhodobě stabilní. Příjmy z ropného sektoru a přidružených odvětví tvoří jednu pětinu celkových příjmů Norska. Právě proto
měl pokles cen ropy výrazný vliv na tato odvětví, zároveň ale
vedl k pokroku v jiných částech ekonomiky. Zčásti za to může
korelace norské měny a cen ropy. Pokles ceny ropy měl za
následek oslabení norské koruny. Toto oslabení je považováno za impulz pro rozvinutí tradičních průmyslových odvětví – rybolovu, výroby lodí, dřevařství. Paradoxně oslabování
měny vede ke zvyšování konkurenceschopnosti tradičních
norských odvětví, což působí na růst státního exportu.

jrc101562_impact%20of%20low%20oil%20prices%2020160512.pdf
Také analýza od Deloitte/University Press:
https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/economy/global-economic-outlook/2016/q3-understanding-economic-impact-of-fluctuations-in-oil-prices.html
Harvard Business Review:
https://hbr.org/2016/03/what-low-oil-prices-really-mean
Co je vlastně ropa:
http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/What-Is-Crude-Oil-A-Detailed-Explanation-On-This-Essential-Fossil-Fuel.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum
Těžba za den:
https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/ Tuto jsem použil (33,6 mil bar/

Nezaměstnanost v zemi celoplošně rostla. Tento nárůst byl
ale typický jen pro oblasti úzce spjaté s produkcí ropy. Nezaměstnanost zbytku země je na relativně stabilní úrovni. Po
nepříznivém vývoji ceny ropy se norská vláda rozhodla vyplnit díry v rozpočtu použitím části prostředků ze suverénního
fondu. Hodnota tohoto fondu je v současnosti na úrovni 895
mld. USD. Příjmy do fondu plynou právě z ropného průmyslu. Vláda vyčlenila sumu rovnající se ročním příjmům tohoto
fondu z úroků, dividend a příjmům realitního charakteru –
781 mil. USD. Jde vůbec o první použití zdrojů od založení
fondu v roce 1996. „Norská cesta“ nalévání příjmů z ropného
průmyslu do fondu a použití zdrojů na modernizaci a rozvoj
ekonomiky umožnila růst životní úrovně Norů. Momentálně se
v daném fondu nachází suma 890 mld. USD, což v přepočtu
představuje přibližně 170 tisíc dolarů na obyvatele. Norové

den pro OPEC, a 96,01 bar/den pro celý svět).
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20January%202017.pdf
Údaje k těžbě za den/podle zemí (bez ohledu na jakákoliv sdružení)/US Department of Energy:
http://www.eia.gov/beta/international/rankings/#?prodact=53-1&cy=2015
Produkty z ropy:
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_product
Břidlicová ropa:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ropn%C3%A9_b%C5%99idlice
Dobrý článek o historii vývoje cen ropy a dopad na státy (do cca 90. let):
https://web.stanford.edu/class/e297c/trade_environment/energy/heffect.html
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Zpomalující Čína
Text: Matúš Hovanec

HDP – porovnání ukazatelů Číny a USA v roce 2000 a v roce 2012

„Číňané používají pro
vyjádření slova krize
dva znaky. Jeden znak
označuje nebezpečí a druhý
příležitost. V časech krize
je proto potřeba vyvarovat
se nebezpečí, ale také
rozpoznat příležitosti.“
J. F. Kennedy

obchodu Číny. Všeobecná představa, že čínská ekonomika je
především o montáži zařízení pro západní ekonomiky, je mylná.
Pravdou je, že ekonomika Číny je zejména o investicích a spotřebě. Podíl zahraničního obchodu na HDP je nízký a od roku
2005 neustále klesá. Podíl importu na HDP byl v roce 2014 na
úrovni 19 % HDP, a proto i dopad zpomalující ekonomiky Číny
na světové hospodářství nemusí být tak velký, jak by mohla naznačovat velikost ekonomiky.

Rok

Hrubý domácí produkt Číny byl v roce 2015 na úrovni 11 007,72
mld. USD. HDP Číny reprezentoval 17,75 % světové ekonomiky.
Od roku 1960 do roku 2015 byl průměrný HDP Číny 1 621,48
mld. USD. Maxima dosáhl v roce 2015 a rekordně nízký HDP
Čína vytvořila v roce 1962 – 47,21 mld. USD.
HDP Číny

Čínská ekonomika je druhá, a pokud bereme eurozónu jako
jeden „stát“, tak třetí největší ekonomika na světě. Žebříčku zatím jasně dominují USA, ale svoje prvenství si udržují jen díky
velmi vysoké úrovni HDP na obyvatele. Čínský HDP na obyvatele dosahuje pouhých 14 % úrovně USA, na druhou stranu ve
prospěch Číny hovoří počet obyvatel – 1,4 miliardy oproti 310
milionům. Proto je jasné, že pokud růst Číny bude dále pokračovat (i když nižším tempem), dříve či později bude právě ona
největší ekonomikou světa.
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Třetí největší ekonomika světa má teoreticky velký potenciál
ovlivňovat hospodářský růst i v jiných částech světa. Vliv vnitrostátního vývoje na jiné státy je dán objemem zahraničního
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Mezi největší obchodní partnery Číny patří kromě Japonska
nebo Jižní Korey také USA. Pokud by se naplnily obavy ze síly
čínské ekonomiky a došlo by v ní k problémům, je otázkou,
jaký vliv by to mělo na vyspělé země, jako jsou USA nebo
Německo. Pro tyto země by to nemuselo znamenat zásadní
problém. Na jedné z nedávných akcí, které jsem se zúčastnil,
se jeden analytik zahraniční banky vyjádřil ve smyslu, že „čínský problém je čínským problémem“. A doplnil: „Kolik z vás
vlastní v Číně dům, byt, pozemek nebo výrobní továrnu?“
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Jedním z problémů, před kterým Čína stojí, a bude zajímavé
sledovat, jak mu bude v budoucnu čelit, je také její zadlužení.
V roce 2015 představoval státní dluh 43,9 % HDP, v roce 1997
to bylo 20,5 % HDP.
Vládní dluh
(v % HDP)
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Čína

Alarmující je ale celkový dluh Číny. Ten od finanční krize překonal 250 % HDP a dá se říci, že Čína patří k zemím s nejrychleji rostoucím dluhem. V roce 2008 celkový dluh Číny
představoval 147 % HDP. Číňané se od krize v roce 2008
zadlužují, aby se jim podařilo zmírnit zpomalení ekonomiky.

(v mld. USD)
12 000

V posledních letech se čím dál častěji mluví o zpomalování čínské ekonomiky. Je to jev, k němuž opravdu dochází, a pokud
se zaměříme na růst, který sice je stále z větší části růstem,
nemůžeme už ale očekávat, že bude v procentech stále tak vysoký. Když se podíváme na historii čínské ekonomiky, zjistíme,
že zažila období silných růstů, ale také že tato období nebyla
stabilní. Posledních 5 let se růst Číny pomalu snižuje a zároveň se její ekonomika přibližuje úrovním těch západních, a tak
je možná zpomalení jejího růstu přirozené. Co je ale možná
trochu závažnější, jsou některé problémy, jež mohou vyplynout
na povrch. Například realitní sektor, ve kterém bylo uskutečněno velké množství investic, které ale neměly reálné uplatnění,
a dnes jsou mnohé městské části i nákupní centra prázdné,
může vyvolávat obavy z problematického splácení a návratnosti těchto investic. To, jestli se takový problém v ekonomice
projeví a jak velký bude jeho dopad, ukáže až čas. V roce 2015
zažily čínské akcie těžký rok. Došlo k jejich velkému propadu,
který jsme intenzivně pocítili. Čínská centrální banka reagovala
mimo jiná opatření také tak, že 11. srpna 2015 změnila způsob fixace čínské měny renminbi. Svolila tak k většímu pohybu
měny a čínský jüan tak vůči americkému dolaru oslabil o cca
čtyři procenta. Pro vysvětlení používaných výrazů, se kterými
se setkáváme v souvislosti s čínskou měnou – renminbi je
oficiální měna v Číně, jednotkou této měny je jüan. Pro lepší
orientaci si představme, že naší oficiální měnou je zlato a potřebujeme také jednotku na měření této měny.

Stát

2000

Pokud se zaměříme na dvě největší ekonomiky světa – Čínu
a USA, bude zajímavé sledovat, jak se budou vyvíjet jejich
vztahy poté, co do funkce prezidenta nastoupil Donald
Trump. Myslím si, že stejně jako v Evropě ani ve světě nikdo neví, co je možné od Trumpa očekávat. Člověk, který jen
tweetováním přes víkend dokáže ovlivňovat hodnoty firem,
bude pravděpodobně hrát velkou roli… V Číně před prezidentskými volbami v USA převládal názor, že by pro Čínu
bylo lepší, kdyby vyhrál Trump a ne Clintonová. Zástupce
ředitele Institutu asijských studií Richard Turcsányi se v nedávném rozhovoru vyjádřil, že čínští Američané preferují zachování svého stávajícího postavení, které je lepší, než mají
například Mexičani nebo ostatní imigranti v USA. Trumpa
považují v Číně za izolacionistu a věří, že neudělá Ameriku
velkou tak, jak slíbil, avšak spíš urychlí ekonomický a globální
ústup USA a tím vytvoří Číně v globálním světě prostor, aby
ho zaplnila. Tabulka udává porovnání ukazatelů Číny a USA
v roce 2000 a v roce 2012.

zachovat čínskou ekonomiku v modelu centrálně plánované
ekonomiky, ale s náznakem tržního hospodářství, kde převažuje působení státních podniků, které s podporou státní
správy udržují stále silné pozice. Druhým faktem, na který
poukazuji já, je, že prostřednictvím podhodnoceného kurzu
čínské měny vůči americkému dolaru a tlakem na udržování
minimální mzdy v čínských továrnách, výsledkem čehož
je mimo jiné také enormní objem zahraničního kapitálu, je
v podstatě větší polovina čínské produkce závislá na vývozu,
protože při možnostech ceny produkce, která je v Číně, je
prakticky téměř všude ve světě efektivnější toto zboží dovážet. Koneckonců, poslední prohlášení Donalda Trumpa, které se týkalo americké měny, bylo jasným signálem toho, že
není moc nakloněný silnému dolaru. To, jak se bude chovat
k Číně, ukáže až čas. V každém případě bude zajímavé sledovat, jestli se projeví spíš jako diplomat, nebo obchodník.
Pokud se podíváme na strukturu HDP těchto nejvýznamnějších ekonomik světa, zjistíme, že nejvýznamnějším sektorem
v USA je sektor služeb. Jeho podíl na tvorbě HDP USA tvoří
cca 79,5 %. Necelých 20 % HDP USA pochází z průmyslu.
Jen 1,2 % HDP USA tvoří zemědělství. V Číně je to trochu
jinak. HDP Číny pochází z více než 50 % ze sektoru služeb. Zemědělství přispívá cca 8,6 % a sektor průmyslu tvoří
40,7 % HDP Číny.
To, jestli se čínské ekonomice podaří stát se největší ekonomikou světa, ukáže až čas. Nižší procentuální růst ekonomiky
po období nominálně velkých růstů se dá považovat snad
i za „přirozený“. V každém případě odliv kapitálu, udržitelnost levné pracovní síly, problémy na realitním trhu a velikost
dluhu budou pravděpodobně pro Čínu hrozbami, kterým se
bude muset v budoucnu postavit.
Autor je privátní bankéř – senior Tatra banky, a.s.
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V knize Čínská ekonomika (Baláž, Szokeová, Zábojník 2012)
autoři poukazují na zajímavý fakt, a sice že USA svou ekonomickou otevřeností, která je často násobená překážkami vyskytujícími se při vstupu amerických firem na čínský
trh, poskytují enormní exportní činností Číně velké výhody.
Zdůrazňují zejména dvě skutečnosti, které je třeba vnímat při
analýze vzájemných obchodních vztahů USA a Číny. První
je fakt, že i přes výraznou reformu, kterou čínská ekonomika
prošla, byla tato reforma cíleně neúplná. Měla snahu stále

Zdroje:
BALÁŽ, P. – SZÖKEOVÁ, S. – ZÁBOJNÍK, S.: Čínska ekonomika. 2012
Tatra banka research
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.tradingeconomics.com/china
http://www.investujeme.sk/postihne-pad-cinskych-trhov-i-slovensku-ekonomiku/
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Text: Miloš Dobrota

Japonsko. Země vycházejícího slunce. Země symbolizující
technický pokrok. Obdivovaná pro svou fascinující produktivitu a velkou soudržnost lidí. Zároveň třetí největší ekonomika
světa. Dnešní Japonsko se však radikálně liší od svého obrazu před 20 lety. Pojďme se spolu podívat na ekonomické
experimenty Japonska. Na experimenty, které měly navrátit
zemi růst a blahobyt.
Právě zde bylo poprvé aplikováno kvantitativní uvolňování
známé též jako QE (z angl. Quantitative easing). Úrokové saz
by už v průběhu 90. let spadly na nulovou úroveň. Dokonce
se hovořilo i o tzv. penězích z helikoptéry (z angl. helicopter
money). Jinak řečeno, nominální navýšení hotovosti každého
obyvatele o stejnou částku. Proč centrální banka Japonska
(dále jen BoJ, z angl. Bank of Japan) přistoupila na ty nejradikálnější kroky měnové politiky, které do té doby byly tabu?
Odpovědí je inflace. Ale nepředbíhejme…

Kvantitativní teorie peněz
Ještě předtím, než se podíváme na dopad QE na japonskou
ekonomiku, je třeba si připomenout, jak se vlastně QE zrodilo.
Vycházelo z myšlenky kvantitativní teorie peněz. Tato teorie
popisuje vliv peněz na ekonomický systém. Začátkem 20.
století se o rozvoj této teorie zasloužil americký ekonom Irving Fisher. Podstatou této teorie je, že existuje kauzální vztah
mezi množstvím peněz v oběhu a cenovou hladinou (inflací).
Zvýšení množství peněz v oběhu vyvolá růst cenové hladiny,
protože stejné množství zboží a služeb se vymění za větší
množství peněz. Rovnice je následující:
M×V=P×Y
kde:
M – celkové množství peněz v oběhu,
V – rychlost obratu jedné peněžní jednotky,
P – cenová hladina,
Y – makroekonomický produkt.
Pod „V“ si můžeme představit rychlost, s níž se peníze utratí
v ekonomice. V případě, že se rychlost obratu peněžní jednotky a makroekonomický produkt nebudou měnit, potom
pokud zvýšíme množství peněz v oběhu, rovnosti dosáhneme
pouze zvýšením cen.

Kvantitativní uvolňování
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Kvantitativní uvolňování je nekonvenční nástroj centrálních
bank, který se používá pro stimulaci ekonomiky. Vychází ze
zmíněné rovnice, protože předpokládá růst inflace v důsledku zvyšování množství peněz v oběhu. Jeho hlavní podstatou
je nákup finančních aktiv centrální bankou od komerčních
bank, případně jiných soukromých institucí. Tak se centrální
banka snaží zvýšit množství peněz v oběhu a stimulovat jejich

hlavní téma

hlavní téma

Ekonomické
experimenty Japonska
ké poptávce, poklesu reálných mezd. Všechno začalo v roce
1991 po splasknutí realitní bubliny.

sekundu o 3 661 USD! V přepočtu na obyvatele dluží každý
Japonec 71 000 USD.

V 80. letech japonská ekonomika vzkvétala. Banky půjčovaly ve velkém. Zadlužovali se hlavně obyvatelé, ale také firmy.
Banky půjčovaly víc a schopnost dlužníka splácet svoje závazky se odsouvala do pozadí. BoJ začala zvyšovat klíčovou
úrokovou sazbu, aby zamezila růstu vznikající bubliny a ztlumila inflaci. Růst sazby byl ale příliš prudký, důsledkem čehož
bublina splaskla a japonský akciový trh zkolaboval. Banky
najednou měly velké množství špatných dluhů. Finanční instituce dostávaly kapitálové injekce od vlády a BoJ poskytovala
úvěry a levné peníze. Díky těmto stimulům banky poskytovaly
úvěry, i když na to neměly vlastní prostředky. Vznikly tzv. „zombie“ banky. Navíc tyto banky pumpovaly peníze do „zombie“
firem, aby je udržely nad vodou. Argumentovaly, že jsou příliš
velké na to, aby zkrachovaly (z angl. too big to fail). Dá se říct,
že ekonomika se ještě pořád vzpamatovává z této krize. Trvalo 12 let, než se HDP Japonska dostal na stejnou úroveň, jakou měl v roce 1995. Jak je možné vidět z grafu na následující
straně, akciový index Nikkei 225 se prudce propadl z 38 000
bodů v roce 1990 na 8 000 v roce 2003. Inflace se od roku
1991 držela pod 2 % s průměrnou roční inflací jen 0,3 %.
BoJ proto zasáhla. Použila nekonvenční nástroj, který byl do
té doby tabu. Tímto krokem získávají nový vítr do plachet japonská banka, později i americká, britská, ale také Evropská
centrální banka. A Japonsko může vykročit směrem k ekonomickému růstu a inflaci díky pumpování peněz do ekonomiky.

Druhým šípem byly monetární stimuly v podobě kvantitativního uvolňování BoJ. Ta pravidelně nakupovala státní dluhopisy už od začátku nového milénia. Spuštěno a obhájeno bylo
kvůli zmiňovaným deflačním tlakům. Po 10 letech nepřineslo
výraznější zvýšení inflace a už vůbec ne její udržení na úrovni
2 % v dlouhodobém měřítku. Abe musel zvolit „nový“ přístup.
Výrazně zvyšoval objem nakupovaných dluhopisů, aby vzrostla inflační očekávání trhu. Údaje o inflaci zaznamenaly změnu
až v roce 2013, v době, kdy se ještě výrazněji „nafukuje“ bilance centrální banky. Abeho plán byl následující – významně
zvýšit nákupy státních dluhopisů, to pomůže nastartovat inflační očekávání a tím i ekonomický růst. Tento růst podpoří
i prostřednictvím fiskálních stimulů a strukturálních reforem.

Abenomika a QE

prostřednictvím ekonomiku. QE ale nemusí být účinné, pokud
komerční banky nejsou ochotné půjčovat peníze zpět do ekonomiky zejména kvůli nízké důvěře v trh. Dalším problémem
může být rychlost obratu peněžních jednotek. Jak jsme již
uvedli, v případě, že centrální banka uskuteční QE, zvyšuje
tím množství peněz v oběhu. To bude mít za následek růst cenové hladiny, tedy růst inflace, v případě že se „V“ a „Y“ z dané
rovnice nemění. Co se ale stane, pokud se rychlost obratu
peněžních jednotek v čase mění? Pokud se tato rychlost snižuje, inflace roste jen pomalu, resp. nemusí to na ni mít žádný
vliv. Což je také přesně případ Japonska. Jak uvidíme dále,
ani obrovské QE provedené v Japonsku nepomohlo navrátit
inflaci na žádoucí úroveň.

Ztracená dekáda
To však není jediný problém. Dalším problémem je dluh. Na
tomto místě je potřeba si uvědomit, v jaké situaci se nacházela tato země před 20 lety. Toto období se často nazývá
ztracená dekáda, někdy dokonce ztracených 20 let. Jedná se
o období, ve kterém japonská ekonomika čelila deflaci, níz-

QE mělo a má v Japonsku obrovské rozměry. BoJ poprvé
představila QE v březnu 2001 a ukončila ho v březnu 2006.
V říjnu 2010 představila nový program na výkup aktiv, přičemž
už kromě vládních dluhopisů nakupovala i korporátní dluhopisy, ETF (z angl. Exchange traded funds – fondy obchodované
na burze) a tzv. REIT (z angl. Real estate investment trusts –
realitní investiční fondy). Inflace ale stále nepřicházela.
Proto japonský premiér Šinzó Abe, který nastoupil do úřadu
v prosinci 2012, vypracoval strategický plán na obnovu japonské ekonomiky. Je známý pod názvem abenomika a byl
postaven na třech pilířích. Tyto pilíře byly prezentovány jako
„tři šípy“, které by měly zasáhnout svůj cíl a zachránit tak japonskou ekonomiku.
Prvním šípem byly fiskální stimuly (10,3 bilionu jenů), kterými
vláda vytvořila dodatečnou poptávku, a tak pomohla domácím ekonomickým subjektům. Nicméně zvyšování vládních
výdajů se rychle projevilo na státním rozpočtu, který byl dlouhodobě deficitní.
Z toho důvodu se prudce zvýšilo zadlužení Japonska, důsledkem čehož má Japonsko nejvyšší dluh ze všech zemí světa.
Jeho dluh byl v roce 2015 200 % HDP. V číselném vyjádření
9 035 630 000 000 USD. Pro lepší vizualizaci uveďme příklad.
Pokud bychom na sebe položili jednodolarové bankovky z tohoto dluhu, měly by výšku 986 781 km, což je víc než cesta
na Měsíc a zpět! Dluh se zvyšuje jenom díky úrokům každou

Čtvrtého dubna 2013 BoJ ohlašuje další QE. Pravidelnými
nákupy zvyšuje svou rozvahu o 60 až 70 bilionů jenů ročně.
O rok a půl později, v říjnu 2014, rozšiřuje QE na nákup vládních dluhopisů v hodnotě 80 bilionů ročně, nákup ETF v hodnotě 3 biliony a REIT v hodnotě 90 miliard.
Ale ani tento program nefungoval tak, jak si vláda představovala. Japonsko se stále nacházelo v deflaci. Dá se říct, že
QE mělo vliv na změnu výnosů z dluhopisů a na ceny akcií,
nicméně nemělo téměř žádný efekt na úrokové sazby, inflační
očekávání a ekonomickou aktivitu. Selhání QE je možné vysvětlit slabou součinností monetární a fiskální politiky. Také
slabá komunikace při vytváření očekávání vzhledem k následkům QE způsobila její selhání. Cena akcií se od spuštění QE
více než zdvojnásobila. Tento růst byl způsoben zvyšující se
ziskovostí velkých firem díky oslabování jenu, nižším firemním
daním a také vládním reformám. Skutečnost, že BoJ v rámci QE začala nakupovat i akcie a rizikovější aktiva, jako např.
ETF, mohla také napomoci k růstu Nikkei indexu. Rozvaha
BoJ díky těmto nákupům vzrostla v prosinci 2016 na neuvěřitelných 476,5 bilionu jenů. To představuje rekordní maximum
a mimochodem je to asi 80 % HDP Japonska.
Pokud se blíže podíváme na strukturu rozvahy BoJ, zjistíme,
že vlastní ohromné množství aktiv. K prosinci 2016 BoJ vlastnila domácí vládní dluhopisy v hodnotě 360,7 bilionu jenů,
což je 41 % všech domácích vládních dluhopisů. Průměrná
splatnost těchto dluhopisů byla 8,5 roku. Díky nákupu ETF je
BoJ v současnosti mezi 5 největšími akcionáři v 81 společnostech z Nikkei indexu. Podle odhadu Bloomberg se dokonce
předpokládá, že by se mohla do konce roku 2017 stát největším akcionářem v 55 firmách tohoto indexu. BoJ nenakupuje
tyto společnosti přímo, ale získává je nákupem jejich akcií
přes ETF. BoJ už vlastní 60 % japonského ETF trhu, a navíc je
v 90 % společností tohoto indexu mezi 10 největšími akcionáři.
Právě proto jsou možnosti monetární politiky BoJ prakticky
vyčerpané. Centrální banka už využila všechny možnosti, přičemž i další růst kvantitativního uvolňování je limitující. Taktéž
hlavní úroková sazba je na minimu, dokonce v záporných
hodnotách. Tato sazba dosahuje už od ledna 2016 hodnoty
-0,1 %, přičemž pod 1 % se nachází už od roku 1994!
Problémem je také již zmiňovaný obrovský dluh Japonska. Japonci jsou značně zadlužení. Komerční banky nemají komu
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nabízet úvěry. Banky ale mají hromady peněz právě díky QE,
neboť BoJ kupovala od těchto bank dluhopisy a jiná aktiva
výměnou za peníze. Banky je ale potřebují umístit, nicméně
možností je stále méně. S držbou peněz jsou spojené náklady. A dokonce, když je chtějí uložit v BoJ, což je pro banky
standardní způsob úschovy peněz, musely by za to platit úrok
ve výši 0,1 %. Ano, čtete dobře. Banky platí BoJ za to, že si u ní
mohou uložit peníze.

Roční změna CPI

Třetím šípem byly strukturální reformy vlády, které měly být
zaměřeny na různé sektory hospodářství. Měly zvýšit konkurenceschopnost japonské ekonomiky a napomoci alespoň
částečně návratu ztracené pozice Japonska v kontextu světového hospodářství. Další reformy měly pomoci optimalizaci
neefektivních struktur státní správy a zlepšit fungování státního aparátu. To se mělo opět projevit ve snižování deficitu
státního rozpočtu a optimalizaci veřejných financí. Reformy
ale zatím nebyly dostatečně efektivní, a tak by se dalo říci, že
tento šíp minul svůj cíl.
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Zdroj: http://www.inflation.eu/inflation-rates/japan/historic-inflation/cpi-inflation-japan.
aspx

Růst HDP

Pokud bychom situaci shrnuli, QE je možné vyhodnotit jako
neúčinné. Jednak protože se nedostavila tak žádaná inflace,
dále z důvodů snižování rychlosti obratu peněžních jednotek,
nízké důvěry v trh nebo slabé součinnosti monetární a fiskální
politiky. Ani abenomika nepomohla vytáhnout Japonsko z deflace, pouze se prudce zvýšil dluh, nafoukla se bilance BoJ,
došlo k podpoření firem díky slabému kurzu jenu, ale důležité
strukturální reformy realizovány nebyly.

(v %)

Největší ekonomické experimenty v dějinách lidstva jsou tak
zatím bez žádoucího výsledku. Bude zajímavé sledovat, jak se
bude ekonomika této země měnit. Ještě zajímavější bude, jak
se z těchto chyb poučí ostatní centrální banky. Bude QE v budoucnosti standardním nástrojem? Nebo zůstane zapsáno
v historii jako další neúspěšný ekonomický pokus? To ukáže
až budoucnost...
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Elitní uskupení rychle se
rozvíjejících zemí – i tak
by se dal v minulosti
charakterizovat pojem BRICS.
Původně zkratka, která se
objevila ve výzkumné zprávě
Jima O’Neila, získala díky
ekonomickým médiím tolik
pozornosti, že se myšlenka
začala měnit ve skutečnost.
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Zdroj: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&locations=JP&start=1961&view=chart

Autor je privátní bankéř Tatra banky, a.s.
Pozn.: V době zpracování tohoto článku, tj. 16. 2. 2017, byl směnný kurz
121 EUR/JPY, resp. 114 USD/JPY.
Zdroje:
http://akademia.trimbroker.com/clanky/Abenomika

Akciový index Nikkei 225

http://sk.saxobank.com/education/glossary/abenomika/

V roce 2001 poprvé vyslovil spojení BRIC Jim O’Neill, ekonom
Goldman Sachs Asset Management, ve svém článku s názvem „Building better global economic“, ve kterém se zaměřil
na budoucnost postavení světových ekonomik do roku 2050
z hlediska velikosti a síly. Původně šlo o čtyři země – Brazílii,
Rusko, Indii a Čínu, přičemž zkratka jejich počátečních písmen
představovala mezinárodní uskupení nejrychleji se rozvíjejících
zemí. Počítalo se s nimi do budoucna jako s nejvíce prosperujícími v rámci celého světa a vzhledem k jejich rychlému
růstu se měly stát podle názoru banky nejdominantnějšími
ekonomikami vůbec. V roce 2010 se skupina rozrostla o nového člena z do té doby nezastoupeného kontinentu – o Jihoafrickou republiku. Už tehdy vytvářelo těchto pět států přibližně
9 % světového HDP. Aktuálně tvoří jejich podíl okolo 25 % HDP,
přičemž jejich obyvatelstvo představuje přibližně 42 % světové
populace.
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Zdroj: http://finance.yahoo.com/quote/%5EN225/history?period1=444265200&period2=1485730800&interval=1d&filter=history&frequency=1d
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BRICS už není to,
co bývalo

http://sk.saxobank.com/education/glossary/kvantotativne-uvolnovanie/
http://thereformedbroker.com/2015/10/08/chart-o-the-day-the-non-velocity-of-money/
Makroekonómia, prednášky TUKE, 2011

Na rozdíl např. od Evropské unie, která představuje typ integračního uskupení, spolupráce BRICS spočívá v souboru mezinárodních dohod zaměřených na rozvoj vybraných oblastí,
které se jeví pro státy jako vzájemně výhodné. Hlavním cílem
těchto zemí bylo sjednotit své zájmy a koordinovaným způsobem ovlivnit finanční a ekonomické směřování světa.
Bohužel mnohé z ambiciózních cílů, které si země BRICS
naplánovaly, se postupně stávaly čím dál víc nereálnými.
Mnozí ekonomové tvrdí, že znaky, které BRICS vždy odlišovaly (např. geografické rozložení, různé zájmy nebo jejich
konkurence), se projevily jako o mnoho silnější než to, co
mohlo země spojovat. Navíc jejich společný vliv zejména
v rámci Organizace spojených národů a jiných mezinárodních organizací se ukázal být omezený. Je velmi jednoduché vyjmenovat 5 ekonomik, od kterých se očekává, že bu-

dou hybnou silou světové ekonomiky, ale na druhé straně je
potřeba v takovém případě myslet na realizovatelnost jejich
propojení do takové formy, aby byly schopné zajistit smysluplné multilaterální dohody.
To, co se v roce 2001 zdálo být víc než zřejmé, a sice že termín
BRICS představuje označení nejvíce se rozvíjejících trhů světa,
nemusí být v současnosti už tak pravdivé. Proč by silné „emerging markets“ jako Indonésie, Turecko, Mexiko nebo Saúdská
Arábie neměly být jejich součástí? Z hlediska mezinárodních
kapitálových trhů jsou zmíněné země aktivní jako emitenti na
mezinárodním dluhopisovém trhu a všechny zmíněné země
dosáhly za posledních 16 let vlivného postavení na celém světě. Rozdíly mezi pěti zeměmi BRICS a ostatními prominentními
rychle se rozvíjejícími ekonomikami během tohoto období víceméně vymizely, resp. jsou méně výrazné.
Je těžké najít hmatatelný důkaz, že by integrita zemí BRICS
přinesla na mezinárodní úrovni něco institucionálního. Jedinou
výjimkou je New Development Bank (NDB), která má představovat alternativu k americko-evropské Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu. Jejím cílem je efektivně směřovat
investice do infrastruktury a udržitelného rozvoje, podporovat
veřejné i soukromé projekty prostřednictvím úvěrů a záruk
a spolupracovat s mezinárodními organizacemi a jinými finančními subjekty. Například pro Rusko, které aktuálně postihují
finanční sankce, může být NDB prostředkem pro navrácení
ztraceného vlivu na světové scéně. Je však nutné poznamenat,
že celý projekt s počáteční kapitalizací 100 miliard USD je zatím teprve v plenkách.
Skupina BRICS, která se od začátku třetího tisíciletí ve světě
skloňovala stále víc pro svůj velký růstový potenciál, se momentálně nachází ve vážných ekonomických a politických
potížích. Jak už bylo zmíněno, aktivita zemí na mezinárodních
kapitálových trzích se projevovala ve formě emitování dluhopisů, zejména ale v amerických dolarech, které měly pokrývat domácí dluh. Současná měnová politika Fedu (zvyšování
úrokových sazeb) přispívá k problémům rostoucích nákladů
na dluhové financování. Splácení dluhů, které v případě exportně orientovaných ekonomik nebylo tehdy problémem, se
navíc ztížilo v časech klesajících cen komodit. Kromě toho
transformace Číny, která byla hnací silou celé skupiny, od
exportem tažené ekonomiky na ekonomiku více závislou na
domácí spotřebě, přispěla velkou měrou k aktuálním problémům skupiny. Indie je paradoxně doposud jedinou zemí,
která z této problematické situace vytěžila. Protože byla jako
jediná z ekonomik čistým importérem ropy i jiných důležitých
komodit, jejichž ceny poklesly, má výhodu, že je méně náchylná na volatilitu trhu, protože je méně závislá na růstu taženém exportem (podíl vývozu zboží a služeb na HDP byl v Indii
v roce 2014 23,2 %, zatímco v Rusku 30 % a v JAR 31,3 %).
Když ale hovoříme o aktuální situaci Indie, je stále pozadu za
ostatními členy uskupení v takových ukazatelích, jako je HDP
na obyvatele nebo kvalita života.
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nizace bude pravděpodobně pokračovat neměnným tempem.
Například i studie společnosti PwC předpověděly, že téměř dvě
třetiny produkce automobilového průmyslu do roku 2021 budou patřit právě asijsko-pacifickému regionu zahrnujícímu ze
40 % samotnou Čínu. Růst může být selektivní, protože bude
záviset na směřování investic v jednotlivých zemích. Odvětví, se
kterými se počítá do budoucna, jsou především technologie,
stavebnictví, rozvoj infrastruktury, ale také například aktuálně
v Číně environmentálně zaměřené sektory.

GDP growth

Stručně řečeno, země BRICS se i vlivem světového vývoje
zadrhly někde na cestě uprostřed. Všechny z nich přihlížejí
ekonomickému zpomalení a rychle rostoucí ekonomické disproporci, a zároveň prožívají čím dál tím větší problémy demografické nerovnosti. Všechny potřebují větší investice do
soukromého sektoru a pro budoucí pokrok lepší vymahatelnost práva a větší uznávání soukromého vlastnictví. Producenti
komodit rovněž zažívali v posledních letech významný útlum
a pozorují, že světový trh už není zdaleka takový, jaký byl v roce
2010. Zásadní v roce 2017 ale je, že tyto státy mají rostoucí
veřejný a soukromý dluh, který se bude v následujících letech
stále více prodražovat.
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Naděje investorů, které byly v roce 2001 založené na společných zájmech zemí BRICS, se pomalu vytratily. Možná by bylo
bývalo lepší, kdyby se od začátku uskupení BRICS nevnímalo
jako jeden ekonomický blok, ale spíš jako uskupení zemí se
společnými zájmy v určitých oblastech. BRICS není jednotný
blok, ale i přesto je to stále skupina zemí, která má silné postavení a neustále se vyvíjí, a jen čas ukáže, jak bude umět
využít svoje „ekonomické zbraně“ na mezinárodní konkurenční
scéně v budoucnu.

-4
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Vlastní zpracování podle: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&start=1997 dne 10. 2. 2017

Když se v současnosti mluví o „emerging markets“, investoři
jsou velmi pesimističtí. Zdá se, že Brazílie a Rusko jsou v hluboké krizi, Indie se snaží zachránit situaci reformami a čínské
zpomalení ekonomiky se projevuje především na finančních
trzích. Nejhorší zprávou však je, že aktuální stav je pro země
BRICS pravděpodobně dlouhodobý. Dokonce samotná investiční banka Goldman Sachs, která vytvořila v roce 2001 slavné
označení, zavřela v listopadu 2015 svůj fond BRICS).

Autor je privátní bankéř Tatra banky, a.s.
Zdroje:
http://time.com/4106094/goldman-sachs-brics/
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/what-is-the-state-of-the-brics-econo-

I když mohou znít všechny předpovědi jako odstrašující a zpochybňující jistotu a sílu zemí BRICS, jedno je pořád jisté. Domácí poptávka zůstává poměrně silná a pravděpodobně to
tak bude pokračovat. To platí zejména pro asijské země, kde
populace neustále roste, stejně tak se zvyšuje příjem a urba-

mies/

aneb benefit za pořízené investice
Text: Jakub Hlaváček

Lombardní úvěr je úvěrový
produkt, který je znám již
ze středověku, kdy italské
bankovní rodiny poskytovaly
úvěry se zajištěním úvěru
formou cenného aktiva.
Tento produkt se v čase zdokonaloval a získával přesné
standardy. Dnes je poskytován velkými bankami pro privátní
klienty se startovací úrovní cca 100 000 EUR a dobou
splatnosti 1 rok. Konstrukce se má tak, že klient dá bance
do zástavy svá aktiva a banka mu proti nim půjčuje peněžní
prostředky. Standardem je půjčka 40–90 % z celkového
objemu aktiv. U lombardních úvěrů je zajímavé úročení pro
klienta, které se může navázat na mezibankovní úrokovou
sazbu (v ČR PRIBOR) + riziková přirážka dle rizikovosti aktiv,
která dává klient do zástavy a marže banky.

https://personal.vanguard.com/pdf/ISGBRIC.pdf
http://www.strategy-business.com/blog/Its-No-More-BRICs-as-Usual?gko=285a3

Silné a slabé stránky zemí BRICS
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Jednoduše řečeno, příběh rozvíjejících se zemí už není jen příběhem jedné cesty se šťastným koncem, jako spíš cesty velmi
klikaté. Ačkoliv byla Čína největším přispěvatelem růstu od finanční krize, předpokládá se, že budoucí globální recese bude
pravděpodobně „Made in China“. V grafu můžete vidět, jaká
byla cesta transformace BRICS z nejvíc rozvíjejících se zemí
světa na země „bez dechu“.

Lombardní úvěr
pro klienty privátního
bankovnictví

Pro klienta privátního bankovnictví máme v nabídce obdobný
produkt. Jedná se o verzi lombardního úvěru. Pokud má
klient privátního bankovnictví FWR zainvestované prostředky
do cenných papírů ať v rámci Raiffeisenbank, nebo u jiné
finanční instituce a potřebuje čerpat prostředky pro své
investiční záměry, může využít právě lombardního úvěru.

Klient vlastní akcie společnosti ČEZ v celkovém
množství 20 000 kusů akcií

Banka vyhodnotí kvalitu zajištění a nabídne klientovi
možnost čerpat 50 % z celkové hodnoty akcií ČEZ

Klient akceptuje nabídku s tím, že pokud akcie
společnosti ČEZ mají hodnotu za kus 400 CZK,
a hodnota zajištění je tedy 8 000 000 CZK, klientovi
banka umožní čerpat částku 4 000 000 CZK
Pokud hodnota cenných papírů v průběhu času roste,
klient nemusí nic dalšího dělat (případně může navyšovat
velikost úvěru díky růstu ceny zajištění). Pokud by cena
naopak klesala, může klient snížit velikost úvěru (nebo dodá
prostředky na účet či cenné papíry jako zajištění). Banka
denně monitoruje hodnotu zajištění a včas kontaktuje
klienta v případě nutného dozajištění nebo snížení úvěru.
Úrokové sazby se u tohoto úvěru pohybují ve velmi atraktivní
hladině kolem výše pro hypoteční úvěry.
Klient může tento typ úvěru využít také pro možnost
spekulativního investování, kdy lze úvěr použít na další nákup
cenných papírů, u kterých lze očekávat, že výnosy těchto
cenných papírů převýší zaplacené úroky (toto využití je pro
zkušené investory, kteří si jsou vědomi rizika s investováním
na pákový efekt). Na trhu existuje podobný produkt, který
nese označení Margin Trading a je určen pro obchodování
akcií na úvěr, ale o tomto produktu si napíšeme příště.
Výhody pro klienty:

Silné
stránky
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Slabé
stránky

Brazílie

Rusko

Indie

Čína

JAR

•	přírodní bohatství
•	vysoký počet
obyvatel

•	vojenská
supervelmoc
•	kvalitně vzdělaná
pracovní síla
•	jaderná energie

•	ambiciózní reformní
program
•	největší demokracie
na světě

•	pozitivní rozvoj
díky přijímání
strukturálních
reforem
•	ekonomická síla

•	velký počet
přírodních zdrojů
•	nejvíc ekonomicky
rozvinutý národ
v Africe

•	politické skandály
•	slabé vzdělávací
instituce

•	nedemokratický
•	nedostatek
•	slabý pokrok
průmyslové
v přijímaní reforem
charakter vedení
diverzifikace
•	slabá infrastruktura •	rostoucí zadlužení
•	velká závislost
•	nepředvídatelná
soukromého
korupce
sektoru
na ropných zdrojích

Vytvořeno podle: https://personal.vanguard.com/pdf/ISGBRIC.pdf dne 10. 2. 2017

•	slabá politická
správa
•	zhoršená
ekonomická
a fiskální situace

Tento úvěr je vhodný i pro situace, kdy klient nemá zájem
odprodávat své cenné papíry např. proto, že nesou zajímavý
výnos. Klient předloží bance seznam cenných papírů, které
by si přál použít jako zástavu ve prospěch banky. Někdy se
můžeme setkat s označením kolaterál (jiné označení pro
zajištění). Banka vyhodnotí kvalitu tohoto zajištění a umožní
klientovi čerpání prostředků. V praxi poskytujeme 50–70%
čerpání lombardního úvěru ve vztahu k hodnotě zajištění.

• Výrazně levnější náklady na úroky oproti jiným druhům
nezajištěných úvěrů

Výhodou lombardního úvěru je, že klient může prostředky
čerpat bezúčelově. Úvěr je sjednáván na jeden rok s možností
prodloužení. Klient platí bance úroky pouze z čerpaného
rámce úvěrového limitu. Úroková sazba je závislá na velikosti
celkového úvěru a kvalitě jeho zajištění. Příkladem může být:

• Možnost využití pákového efektu na nákup cenných papírů

• Klient si ponechává kvalitní cenné papíry ve svém majetku
• Variabilita produktu v podobě splacení kdykoliv bez sankcí
• Neúčelové čerpání prostředků na rozdíl od hypotéky
• Možnost alternativního financování nemovitostí v souvislosti
s přísnějším posuzováním hypotečních úvěrů
•
Širší paleta cenných papírů, které je možné nakupovat
oproti Margin Trading
Autor je privátní bankéř Raiffeisenbank a.s.
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která slouží jako doklad při výstupu na pevninu a opětovném
nalodění, a je na ní nahrána i forma konzumace, kterou jste si
zvolili při objednání zájezdu.
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Dovolená jinak –
plavba na luxusní
lodi za poznáním,
odpočinkem, golfem
a zábavou

Za své hlavní destinace považuje Středomoří, Spojené arabské emiráty a Omán – kde má své partnery. V jejím itineráři
je rovněž Karibik i exotické plavby po Asii. CK Cruise Plus
vám přiblíží také majestát norských fjordů nebo vás vezme
na expediční plavby na menších lodích na Aljašku, do divokého brazilského pralesa či na tajemné Galapágy. Pro příští
rok chce svou nabídku rozšířit ještě o Arktidu a Antarktidu.
Na závěr letošního a počátek následujícího roku CK Cruise
Plus chystá balíčky Cruise & Stay, spojené se zajímavým programem. Již nyní jsou k dispozici pobytové zájezdy, například
na Srí Lanku, které jsou zaměřené na ájurvédu, nebo pobyt
spojený s golfem.

Text: Josef Svoboda
Právě plavby luxusní lodí za golfem, do vyhlášených golfových resortů v SAE a Ománu se CK Cruise Plus u nás věnuje jako jediná. Golf právě prožívá své zlaté časy. Je to vášeň
i životní styl, úžasná hra i společenská záležitost. Seznámení
s novým hřištěm je pro golfistu vždy malým svátkem, a když
se spojí s objevitelskou námořní plavbou, je to něco opravdu
výjimečného.

Plavbám za poznáváním
do různých částí světa se
věnuje CK Cruise Plus.
Vznikla v roce 2014 na
základě dohody s britskými
společnostmi Golf Plus
Cruise a Cruise Nations
s padesátiletou zkušeností
s lodní turistikou.

Individuální přístup ke klientům a snaha vstřícně zohlednit
jejich preference je vedle golfového programu rozhodujícím
faktorem, díky němuž si CK Cruise Plus buduje okruh svých
stálých zákazníků, kteří se opakovaně vracejí. Snaha vždy najít nejoptimálnější řešení požadavků klientů je základ úspěchu
ve vysoce konkurenčním prostředí v cestovním ruchu, proto
vyžaduje od všech, kdo v něm chtějí uspět, maximální nasa-

Postupem času navázala CK Cruise Plus spolupráci s dalšími
partnery a dnes je schopna nabídnout plavbu od jakékoliv
světové lodní společnosti počínaje flotilou lodí plujících pod
vlajkami MSC, Costa, Princess Cruises, Celebrity Cruises
až po lodní společnost Cunard mající ve své flotile lodě jako
Queen Mary 2 nebo Queen Elizabeth. Třešničkou na dortu
jsou expediční plavby, které vás zavedou do míst, která jste si
vždycky přáli navštívit.
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Nechte se hýčkat – několikadenní plavba je ideálním řešením věčného dilematu, zda zvolit pobytovou, nebo poznávací
dovolenou. Luxusní loď poskytuje veškerý komfort pětihvězdičkového hotelu a tím, že je prakticky neustále v pohybu,
překonává obrovské vzdálenosti, a zatímco vy spíte, přenese
vás do několika zemí. Objevíte kouzlo proslulých přístavů celého světa, máte šanci poznat několik měst během relativně
krátké doby, vyzkoušet si slavná golfová hřiště, seznámíte se
s odlišnou kulturou, ochutnáte exotickou kuchyni a potkáte
nové přátele.

Pobyt na přepychové lodi je zážitkem sám o sobě a přináší
spoustu času nejen pro oddech, ale především nevyčerpatelné množství příležitostí dobře se bavit. Relaxační centra s vířivkami, bazénem a špičkovými maséry, perfektně vybavená
fitness centra a prostory pro míčové a další hry čekají jen na
vás. Plovoucí hotely disponují knihovnami s internetem, ale
otevřou vám rovněž svá kina, kasina, diskotéky s živou hudbou a bohatým večerním programem. A protože k pořádné
dovolené samozřejmě patří také dobré jídlo a pití, jste srdečně zváni do všech restaurací, barů, kaváren a bufetů, co jich
jen na lodi je. Při nástupu na palubu obdržíte speciální kartu,

Plavba – norské fjordy
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Expediční plavba – Aljaška

zení, špičkovou úroveň služeb a v neposlední řadě rovněž
zajištění bezpečnosti. Proto se procedura prvotního nalodění
velmi podobá odbavení při nástupu do letadla. Kontrola pasu
a lodního lístku, průchod bezpečnostním rámem i prověření
zavazadel probíhají v pohodlí terminálu v těsné blízkosti mola.
Na palubu mohou vstoupit jen ti, jejichž osobní údaje byly
pečlivě prověřeny a obdrželi výše zmíněnou osobní kartu.
Aby si svou plavbu všichni mohli vychutnávat s pocitem bezpečí a soustředit se na to podstatné – na krásy moře a cizích
krajů, setkávání se zajímavými lidmi a získávání nezapomenutelných zážitků.

Muž u kormidla
Za vznikem CK Cruise Plus stojí Josef Svoboda, který více než dvacet let
pracoval na vedoucích funkcích v několika korporacích. Právě zde měl
kromě mnoha dalších zkušeností možnost poznat půvab golfu i jeho význam
pro neformální schůzky, jež často předcházejí zásadním strategickým
jednáním. Historie světového byznysu nás učí, že soupeření na greenu bylo
na počátku mnoha dlouholetých obchodních partnerství.
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Když se Josef Svoboda rozhodl změnit působiště a věnovat se podnikání
v cestovním ruchu a rozvoji strart-upů, věděl, že cesta k úspěchu vede přes
výjimečnost. Většině klientů CK Cruise Plus nabízí individuální řešení jejich
požadavků, které se týkají převážně pobytu v SAE, Ománu a také zmíněné
Srí Lance. Současně se tak CK Cruise Plus stala prvním a dosud jediným
subjektem na našem trhu, který nabízí luxusní plavby s unikátní přidanou
hodnotou.
...
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společenská rubrika

Jaro plné velmi
příjemných setkání
V uplynulých měsících jsme
pořádali několik zajímavých
akcí pro klienty privátního
bankovnictví.

RB Golf Tour
V pátek 26. května jsme na Zbraslavi odstartovali RB Golf
Tour prvním golfovým turnajem letošní sezony. Vítězům
turnaje jsme věnovali skleněné poháry navržené předním
designérem Ronym Pleslem, s nímž jsme v letošním roce
navázali spolupráci, speciálně pro naši banku a pro tuto
příležitost.

Ekonomická prezentace
v hotelu Mandarin Oriental
Na konci dubna jsme klienty FWR pozvali na tradiční ekonomické setkání do hotelu Mandarin Oriental. Ředitel útvaru
Asset Management Michal Ondruška klientům představil novinky v investičních produktech.

tentokrát hrála prim značka Ferrari slavící v letošním roce
70. výročí založení. Podařilo se shromáždit vozy, které představují zajímavý průřez produkcí této automobilky, i vybrané
historické automobily dalších značek, které nebyly v Čechách
ještě vystaveny.

Rodinné odpoledne na
zámku Kačina
Tradiční rodinné odpoledne Raiffeisenbank se uskutečnilo
v sobotu 17. června na zámku Kačina. Program hosty zavedl

Hrdý Budžes
V dubnu jsme se potkali s klienty segmentů Large Corporate
a FWR v Divadle Bez zábradlí na divadelním představení Hrdý
Budžes v hlavní roli s Bárou Hrzánovou.

Chateau Loučeň
Concours d’Elegance
Ve dnech 3. až 4. června se uskutečnila na zámku Loučeň
výstava veteránů nedozírné hodnoty a my jsme byli generálním partnerem. Jednalo se o 4. ročník unikátní akce, kde
za Ferdou Mravencem a obratnost dětí i dospělých byla
prověřena na řadě bláznivých atrakcí. Během odpoledne
se tak dobře bavilo na 700 hostů, klientů i jejich rodinných
příslušníků.
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Všeobecné upozornění: Žádné v tomto dokumentu obsažené informace (dále
jen „Informace“) nepředstavují nabídku na uzavření dohody ani smlouvy, vyhlášení
veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku, část smlouvy, pokyn, investiční
poradenství ani doporučení, veřejný příslib, veřejnou nabídku ani veřejnou výzvu
k úpisu akcií, ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů České republiky.
Veškeré Informace mají pouze informativní charakter a žádným způsobem
nenahrazují odbornou péči při poskytování investičních služeb. Raiffeisenbank a.s.,
IČO 49240901, DIČ CZ699003154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze, sp. zn. B 2051, se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, Praha 4
(dále jen „Raiffeisenbank“), při získávání a zpracovávání informací z veřejně
dostupných zdrojů vynaložila veškerou potřebnou péči, přesto se může stát, že
se tyto informace průběžně změní. Proto Raiffeisenbank neodpovídá za jejich
správnost, úplnost a aktuálnost. Raiffeisenbank nenese jakoukoliv odpovědnost
za případné škody vzniklé uživateli v souvislosti s užíváním těchto Informací.
Uvedená vyjádření a stanoviska se nemusí shodovat se stanovisky a vyjádřeními
Raiffeisenbank ani jiných subjektů. Jsou-li mezi Informacemi uvedeny údaje
o minulé výkonnosti finančních nástrojů nebo odhad budoucí výkonnosti, nejsou
tyto informace spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
Obsah tohoto dokumentu neprošel kontrolou žádného orgánu vykonávajícího
dohled. Doporučujeme klientům, aby k Informacím přistupovali s rozvahou
a v případě jakýchkoliv pochybností ve vztahu k uvedeným Informacím se poradili
s odborníkem. Daňový režim je závislý na individuální situaci klienta a může se
v budoucnu změnit.
Poskytnutí Informací se řídí právním řádem České republiky. Raiffeisenbank ani
jakékoliv jiné subjekty, jejichž produkty nebo služby jsou v tomto dokumentu
zmíněny, nezodpovídají za to, že bude tyto produkty nebo služby možné využít
v jiných státech, ani za to, že je jejich použití v jiných státech v souladu s právními
předpisy těchto jiných států.
Využívání Informací je bez písemného souhlasu Raiffeisenbank možné jen
v rozsahu povoleném zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
v platném znění.
Upozornění: Výnosy z investice do podílového fondu dosažené v minulosti
nejsou zárukou budoucích výnosů. Údaje o vývoji hodnoty majetku v podílovém
fondu a výnosy z hospodaření s majetkem v podílovém fondu nepředstavují
budoucí vývoj těchto ukazatelů. Investice do podílového fondu s sebou nese
určité riziko a dosavadní výnos nezaručuje výnos budoucí. Hodnota investice do
podílového fondu a výnos z něj mohou stoupat nebo klesat a není zaručeno,
že podílník dostane zpět celou investovanou částku. Dosáhnout cíle investiční
politiky se ani při vynaložení odborné péče nemusí vždy podařit. Úplné názvy
fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených
v investici, sdělení klíčových informací a statuty fondů v češtině jsou k dispozici
na pobočkách Raiffeisenbank.
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UOVO D’ORO, LASVIT, 2011

JSME TVŮRCI BANKOVNÍCH SLUŽEB
PRO TY, KDO DOKONALOST
NEPOVAŽUJÍ ZA LUXUS
Neprodáváme bankovní služby, ale vytváříme je na míru vašim individuálním potřebám.
Máme k dispozici zkušené privátní bankéře, vlastní analytický tým a portfolio manažery,
kteří i pro vás navrhnou unikátní řešení, jak udržet a rozvíjet hodnotu vašeho majetku.
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