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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  

letošní jarní vydání investičního magazínu Reportér, určeného 
klientkám a klientům Erste Private Banking, je na světě. Zima  
je definitivně pryč i podle kalendáře, a celá redakce je tak s novou  
svěží energií a elánem připravena pracovat na dalších pestrých  
číslech časopisu.  

Na co se můžete těšit tentokrát? Jako vždy na osobní 
makroeko nomické zamyšlení Ľuboše Mokráše, analytika České  
spořitelny, v úvodní rubrice Trhy. Zamýšlí se nad aktuální otázkou 
kvantitativního uvolňování v podání Evropské centrální banky. Také  
články v rubrikách Investiční příležitosti jsou více než současné. 
Investiční příběh na téma ropy připravili kolegové z úseku retailové 
distribuce investičních produktů. Vaší pozornosti doporučuji rovněž 
článek portfoliomanažera Investiční společnosti České spořitelny  
Davida Brančíka o nových variabilních privátních portfoliích, v němž 
zmiňuje mimo jiné dva nové dluhopisové fondy. A protože se říká 
do třetice všeho dobrého, rubrika Investiční příležitosti 3 nabízí 
téma alternativních investic v celé šíři. Redaktor Investičního webu 
Tomáš Beránek prezentuje širokou škálu možností, jak si i s pomocí 
Erste Private Banking zpestřit či obohatit osobní investiční portfolio 
o nejen hodnotné, ale pře devším krásné kousky. Není nad to správně 
a s potěšením diverzifikovat. A jako vždy odlehčíme čtvrtletník rubrikou 
Zaostřeno, v níž si nenechte ujít rozhovor s mužem, který toho 
o alternativních investicích dost ví – sbírá totiž veterány. A to není 
zdaleka vše.

Budeme rádi, když nám opět dáte vědět, jak jste s Reportérem 
spokojeni a jaká témata by vás v budoucnu nejvíce zajímala.

Na závěr mi dovolte popřát vám příjemné jarní čtení a zároveň 
se rozloučit. Děkuji vám za přízeň i náměty, které jste Reportérovi  
za téměř rok a půl jeho dosavadní existence věnovali. Pod vedením  
nové šéfredaktorky Magdy Martincové vám bude jistě nadále přinášet 
pestré, aktuální a důležité informace ze světa financí a investic.

Romana Vlková
šéfredaktorka

reporter@ersteprivatebanking.cz 

mailto: reporter@ersteprivatebanking.cz
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Setrvalé zpomalování růstu cen a především stále zřetelnější pokles inflačních 
očekávání vedly Evropskou centrální banku (ECB) k postupnému přijímání dalších  

a dalších opatření k uvolnění měnové politiky, až ji nakonec přinutily k nejkrajnějšímu 
řešení, kterému se chtěla dlouho vyhnout: ke kvantitativnímu uvolňování.

AUTOR: Ľuboš Mokráš, analytik, Česká spořitelna

EVROPSKÉ KVANTITATIVNÍ 
UVOLŇOVÁNÍ:  

LÉK PRO EKONOMIKU, NEBO CESTA DO PEKEL?

K
vantitativní uvolňování (QE) je v repertoáru  
centrálních bank poměrně novým nástrojem. 
Poprvé k němu sáhla japonská centrální banka 
zhruba před patnácti lety ve snaze podpořit 

ekonomiku a zvýšit trvale příliš nízkou inflaci. V podstatně 
větším měřítku bylo QE použito v období finanční krize 
po pádu Lehman Brothers, kdy k němu opět přistoupily 
Japonsko a z dalších velkých států USA a Velká Británie. 

CO JE KVANTITATIVNÍ UVOLŇOVÁNÍ  
A JAKÝ MÁ VÝZNAM?

Hlavní podstatou kvantitativního uvolňování je nákup  
finančních aktiv centrálními bankami za nekrytou emisi 
peněz. Centrální banka na své účty připíše požadovanou 
částku („vytiskne peníze“) a za tuto nově vytvořenou 
hotovost na koupí na sekundárním trhu státní dluhopisy. 
Tímto krokem se snaží zvýšit množství peněz v oběhu 

https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/AnaluC3uBDzy_a_prognuC3uB3zy/uC3u9Avod/index.phtml
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a snížit úrokové sazby, a tak stimulovat ekonomiku.
Tato nekonvenční politika se používá v situaci, kdy  

centrální banka využila prostor ke snižování úrokových  
sazeb, ale tento druh stimulace nebyl dostačující. Cílem  
QE je podpořit ekonomickou aktivitu takzvaným 
portfoliovým efektem – dojde ke zdražení cen 
finančních aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy 
a nemovitosti, do kterých se část nově 
vytvořené likvidity přelévá.

Díky nízkým úrokovým sazbám se 
sníží výnosy pevně úročených aktiv, 
čímž klesnou náklady na financování 
– například u hypoték – a rozproudí 
se úvěrová aktivita. Centrální banka 
bude usilovat o  splnění inflačního 
cíle a  zvýšená inflační očekávání 
zajistí, že ekonomika nepřejde do 
deflace. 

KROKY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ 
BANKY

ECB se na rozdíl od některých dalších významných 
centrálních bank dlouho snažila kvantitativnímu uvolňování 
vyhnout. Tato snaha měla příčiny jak praktické, tak 
ideologickoteoretické. Asi Nejdůležitějším praktickým 
problémem při kvantitativním uvolňování v eurozóně je 
absence jednotné emisní autority, to znamená neexistence 
jednotného evropského státního dluhopisu. Na rozdíl od 
velkých dluhopisových trhů, jako jsou americký, britský nebo 
japonský, je evropský trh poměrně hodně roztříštěný a není 
úplně snadné najít způsob, jak státní dluhopisy jednoduše 
a účinně odkupovat. 

NĚMECKO JE PROTI
Ideologicko-teoretické problémy má s kvantitativním 

uvolňováním hlavně Německo, které se obává, že jde 
o skrytou formu měnového financování státního dluhu (což 
je v EMU striktně zapovězeno), a státy tak ztratí motivaci 
ke strukturálním reformám. ECB se proto dosud snažila 
používat alternativní nástroje měnové politiky po tom, 
co vyčerpala prostor ke snižování úrokových sazeb.

Nejprve to byly půjčky dlouhodobé likvidity (LTRO), později 
modifikované na cílené půjčky dlouhodobé likvidity (TLTRO – 
na rozdíl od LTRO, kde byly peníze bankám zapůjčeny 
bez podmínečně, musejí být půjčky v rámci TLTRO využity 
k úvěrům pro podniky a jednotlivce). V průběhu loňského 
roku začala ECB odkupovat takzvané kryté dluhopisy 
a strukturované dluhopisy kryté aktivy (ABS). Tyto aktivity 
však ne byly dostatečné a nestačily ke zvrácení nepříznivých 
trendů poklesu inflace a infla čních očekávání.

ECB se proto začátkem roku přes trvající německý odpor 
odhodlala k plnohodnotnému kvantitativnímu uvolňování. 
Odkupovány jsou tak nově vedle státních dluhopisů kryté 
dluhopisy a ABS (původní programy odkupů byly zahrnuty 
do současného prog ramu). K od kupu dluho pisů dochází 
tempem 60 miliard eur měsíčně (většina z toho, odhadem 
kolem 50 miliard eur, připadá na státní dluhopisy).

Dluhopisy odkupují jednotlivé národní centrální banky 
podle klíče daného jejich podílem na základním jmění 

ECB, tedy v podstatě podle poměru HDP 
jednotlivých států. Odkupy budou 
trvat minimálně do září příštího roku. 

Pokud by se nepodařilo zvednout 
inflaci k cíli ECB (lehce pod 2 %), 
může být kvantitativní uvolňování 
prodlouženo. Určitou vadou na 
kráse je, že pouze 20 % rizika 
spojeného s držením odkoupených 
státních dluhopisů bude sdíleno, 
80 % budou držet jednotlivé národní 

centrální banky, které budou nést 
rizika jejich případného nesplácení. 

Odstraňuje se tím možnost, že by 
daňoví poplatníci méně zadlužených 

států (například Německa) platili dluhy 
zadluženějších států (například Itálie). Tento postup 

však poněkud narušuje soudržnost eurozóny a zvýrazňuje 
rozdíly mezi jejími členskými státy.

NEZPŮSOBÍ QE VÍCE PROBLÉMŮ, 
NEŽ JICH VYŘEŠÍ?

Podle našeho názoru bude dopad kvantitativního 
uvolňování mírně pozitivní, nečekáme negativní dopady. 
Občas vyjadřované obavy z hyperinflace vyvolané 
kvantitativním uvolňováním jsou podle našeho názoru 
neopodstatněné. Centrální banky mají dostatek nástrojů, jak 
podobnému scénáři předejít, navíc kvantitativní uvolňování 
ve státech, kde bylo vyzkoušeno, zatím nezpůsobilo zvýšení 
inflace. V Evropě je nejsilnějším transmisním mechanismem 
(tedy způsobem, jak se přenáší efekt akce centrální banky 
do reálné ekonomiky) oslabování eura. Na druhém místě je 
signální efekt, tedy ujištění investorů, že banka podniká vše 
pro to, aby udržela inflaci na svém cíli a zabránila deflaci.  █

Ľuboš Mokráš
Jako analytik působí na finančních trzích od 
roku 1994 (Expandia Finance, IPB a Česká 
spořitelna). Primárně se zaměřuje na finanční 
trhy (dluhopisy a měny) a s nimi související 
makroekonomickou problematiku, sekundárně 
na komodity.

http://www.ersteprivatebanking.cz
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ROPA
JAKO INVESTIČNÍ 

PŘÍBĚH S POTENCIÁLEM
AUTOR: Petr Valenta, ředitel odboru řízení produktů finančních trhů České spořitelny

Investování je souvislé vyhledávání atraktivních investičních příležitostí, které 
splňují dvě kritéria: zajímavý investiční příběh a výnosový potenciál.  

Ropa je ideálním příkladem atraktivního investičního příběhu. Její ceny  
se totiž dotýkají všech. Ovlivňuje naše každodenní životy a bývá častým  

tématem zpravodajských relací. S kvalitním investičním partnerem můžete  
i její příběh přetavit v množství investičních příležitostí.

https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Certifikaty/Stranky/Dle_typu_produktu/index.phtml
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N
a aktuální pohyby ceny ropy mohou 
flexibilně reagovat nejen velcí hráči, 
ale i drobní investoři, a to nejen 
prostřednictvím nákupů jednotlivých 

opčních kontraktů. Vybrat si mohou ze 
standardizovaných instrumentů podle svého 
rizikového apetitu a představ o budoucím tržním 
vývoji. Vhodné cenné papíry mohou být buď 
běžně obchodované na burze, nebo šité na míru 
pro konkrétní tržní příležitost.

PŘÍMÁ CESTA K ROPĚ
Běžný investor, který chce participovat na 

vývoji cen ropy, si dnes již nemusí napouštět svůj 
bazének naftou. ČS nabízí klientům investiční 
instrument ETC1 s expozicí na ceně ropy 1 : 1. 
V praxi to znamená, že jeho výkonnost věrně 
kopíruje vývoj trhu s ropou. 

V České spořitelně jsou klientům k dispozici 
ETC na oba druhy ropy – americkou lehkou ropu WTI (West 
Texas Intermediate) a severomořský Brent. Obchodují se buď 
v amerických dolarech na newyorské burze NYSE, nebo v eurech 
na frankfurtské burze XETRA. Nabízené ropné instrumenty ETC 
nejsou pákové2, což znamená, že růst ceny ropy o 5 % bude 
mít za následek změnu ceny ETC přibližně o 5 %. A stejné 
je to s poklesem.

DO ROPY S PÁKOU, NEBO S POLŠTÁŘEM?
Klienti mohou investovat do ropy také pomocí investičních 

certifikátů. Česká spořitelna nabízí Bonusový certifikát 
s očekávaným výnosem (bonusem) a různou velikostí  
„bezpečnostního polštáře“ (vzdálenosti od bariéry, kterou kryje 
bonus). Další variantou investice jsou certifikáty Turbo long 
nebo Turbo short s různě silnou pákou. Pomocí pákových turbo 
certifikátů lze spekulovat jak na růst (turbo long), tak na pokles 
(turbo short) ceny ropy.

1PRODUKTY ETC (Exchange Traded Commodities neboli doslova burzovně obchodované komodity) uvedla v září roku 

2007 na trh v Londýně, Německu a Amsterodamu společnost ETF Securities. Jde v podstatě o komoditní obdobu  

burzovně obchodovaných fondů (takzvaných ETF) s tím rozdílem, že ETC tituly nejsou navázané na akcie nebo akciové 

indexy, ale na jednotlivé komodity nebo komoditní indexy. ETC umožňují investorům podílet se na vývoji ceny komodity, 

aniž by daný kontrakt obchodovali na komoditní burze nebo si komoditu nechali dokonce fyzicky dodat. Investor si snadno 

může vybrat ETC od několika zavedených emitentů, které se poté obchodují na různých burzách. Burzy se od sebe mohou 

lišit měnou a podkladovým aktivem, jehož vývoj sledují.

2FINANČNÍ PÁKA (leverage) – pro financování investice je využit malý objem vlastního kapitálu doplněný podstatně 

větším objemem cizího kapitálu. Tato praxe může maximalizovat zisk, ale i ztrátu z investice.

Petr Valenta, ředitel odboru řízení produktů finančních 

trhů České spořitelny

Vystudoval Vysoké učení technické, Fakultu 

elektrotechnickou v Praze, začínal v IT, následně 

pracoval jako dealer ve WestLB, v Credit Lyonnais 

a v Erste Bank v Praze. V roce 2000 nastoupil do 

České spořitelny na pozici dealera, v roce 2004 se 

začal věnovat strukturovaným produktům pro retailové 

klienty. Spolupracoval na vzniku investičních specialistů 

– odborníků, kteří se v pobočkové síti specializují na 

investice. Od roku 2009 je odpovědný za přípravu 

investičních produktů pro fyzické osoby v ČS.
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JAK NA ROPU OD LESA?
Nepřímo se lze na vývoji cen ropy podílet prostřednictvím 

investice do akcií ropných společností nebo strukturovaného 
produktu, který takové akcie sleduje.

Akcie firem, které v různé míře buď ropu těží, zpraco-
vávají, distribuují, nebo prodávají finální výrobky z ropy, 
jsou zajímavým podkladovým aktivem pro celou škálu 
strukturovaných produktů s různými konstrukcemi výnosové 
křivky.

Jejich kurzy sice reagují na změny spotové ceny ropy 
okamžitě, celkový pohyb ale závisí na dalších faktorech, 
jako jsou příčiny ropného šoku, očekávané trvání pohybu 
vyjádřené například sklonem křivky ropných futures kontraktů  
nebo segment odvětví (ve které části řetězce od těžby  
po prodej finálního produktu firma působí). Akcie firem 
podnikajících v různých oblastech ropného trhu mohou mít 
výrazně nižší volatilitu než samotná cena ropy.

Příkladem takového strukturovaného produktu může 
být nedávno emitovaný Prémiový dluhový cenný papír 7 % 
Multiprotect. Instrument využívá aktuálního ocenění ropných 
firem po poklesu cen ropy. Podkladovými akciemi jsou 
společnosti Royal Dutch Shell, Total a Exxon Mobil. Tyto 
tři akcie vybrali analytici České spořitelny s důrazem na 
co největší podíl downstreamu (aktivit směrem ke konci 
dodavatelského řetězce, jako je například zpracování), 
rozumné zadlužení a s preferencí vyšší kapitalizace. Vyšší 
podíl těchto aktivit znamená, že společnosti profitují z nižší 
ceny ropy z důvodu vyšších objemů zpracovávané ropy. Vyšší 
poptávka po zpracování ropy vytváří prostor pro vyšší marže, 
protože kapacity rafinérií jsou relativně fixní a nelze je navýšit 

v krátkém časovém horizontu. Jedná se o roční produkt, 
jehož výnos je fixních 7,00 % p. a., ale návratnost 100 % 
jmenovité hodnoty je podmíněna vývojem podkladových aktiv.

Pokud ceny podkladových akcií během ročního života 
certifikátu nepoklesnou pod 60 % své počáteční hodnoty, 
vyplatí produkt 100 % jmenovité hodnoty. Pokud je bariéra 
60 % proražena, podílí se klient 1 : 1 na vývoji akcie 
s nejhorší výkonností, jako kdyby ji na počátku nakoupil a po 
roce opět prodal. Je zde tedy riziko ztráty investovaného 
kapitálu, ale rizikový polštář 40 % se zdá dostatečný, 
vzhledem k velkému poklesu, který akcie již utrpěly v druhé 
polovině roku 2014 v souvislosti s propady trhu s ropou. 
Produkt Prémiový dluhový cenný papír 7 % Multiprotect je 
určen pro klienta, který už nevidí velký prostor pro pokles 
ropy (a akcií ropných společností), ale současně nevěří ve 
výrazný růst v nejbližším období (v takovém případě by si 
investor pravděpodobně nakoupil přímo akcie uvedených 
firem).

SLOŽITĚJŠÍ INVESTICE DO ROPY
Kromě investic vázaných na aktuální cenu ropy nebo na 

jeden konkrétní ropný futures kontrakt umožňují složitější 
produkty profitovat například z rozdílu mezi cenami ropy WTI 
a Brent (nazývaný také sweet and sour spread s ohledem na 
různý obsah síry v obou komoditách) nebo ze změny sklonu 
ropných futures kontraktů (cena ropy s dodáním příští měsíc 
vs. dodání například za rok). O těchto příbězích ale až někdy 
příště.            █

Bonusové certifikáty umožňují vydělávat na trhu bez 

jednoznačného trendu. Díky mechanismu, který je do 

nich zabudován, může investor získat dodatečný výnos – 

bonus, dokud se cena podkladového aktiva pohybuje 

nad určitou minimální hranicí. Jakmile cena klesne pod 

tuto hranici, kopíruje certifikát výkonnost podkladového 

aktiva v poměru 1 : 1. Pohyb kurzu nad minimální 

hranicí poskytuje investorovi částečnou ochranu pro 

případ mírného poklesu cen. V případě, že se cena 

podkladového aktiva propadne na minimální hranici 

nebo ji prolomí, přestává mechanismus bonusu platit 

a z certifikátu se stává přímá investice do komodity.

Mezi rizikové investice patří certifikáty Turbo long 

nebo short, které ale na druhou stranu přinášejí 

možnost vysokých výnosů. Díky své rizikovosti jsou jako 

stvořené pro dobrodružné povahy – dynamické investory. 

Umožňují profitovat jak při nárůstu, tak při poklesu 

kapitálových trhů. Zahrnují v sobě efekt finanční páky, 

kdy investor prostřednictvím nižší investice získává vyšší 

podíl na pohybu trhu. Ať už investor spekuluje na růst – 

turbo long, nebo na pokles hodnot – turbo short, jeho 

podíl na zisku nebo ztrátě závisí na výši finanční páky, 

nikoli na objemu investovaných prostředků.

JAK FUNGUJÍ CERTIFIKÁTY?

70 % 80 % 90 %
100 % 110 % 120 % 130 %

Zisk

Ztráta

0

Výplata bonusu

Omezený zisk (CAP)

Hodnota podkladového aktiva 
v den emise certifikátu

Podkladové aktivum

http://www.ersteprivatebanking.cz
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VŠE POD JEDNOU STŘECHOU:  
NOVÉ ŘEŠENÍ PRO DLUHOPISY 

VE VARIABILNÍM PRIVÁTNÍM PORTFOLIU

Psal se listopad roku 2010, když si variabilní privátní portfolia (VPP) pořídili první klienti.  
Investoři na finančních trzích za sebou měli čerstvý zážitek z otřesů, v jejichž důsledku 
například americký akciový index S&P ztratil od svého vrcholu v říjnu 2007 po své dno  

v březnu roku 2009 více než 55 % hodnoty. Velká nejistota a obavy z dalšího vývoje  
finančních trhů nás vedly ke zřízení „bezpečnější“ formy správy aktiv pomocí takzvaného  

VPP portfolia.  

AUTOR: David Brančík, portfoliomanažer, Investiční společnost České spořitelny
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Tento exkluzivní produkt pro EPB z dílny ISČS je na rozdíl 
od ostatních typů portfolií alespoň zčásti řízen přístupem 
„absolute return“ (AR), který více hlídá rizikovost a volatilitu 
portfolia. Může například úplně opustit akciové trhy, pokud 
jim nevěří, což u benchmarkově řízených portfolií většinou 
nelze. Základní struktura portfolia je složena ze tří fondů 
(AR Akcie, AR Alternativy a AR Reality) a dluhopisové složky. 
Ta je teď v portfoliu nově celá tvořena jediným fondem. Cílem 
změn je zredukovat transakce podléhající daňové povinnosti 
a efektivněji využít úrokovou složku.

INOVACE V ROCE 2015: DVA TYPY 
DLUHOPISOVÝCH FONDŮ NA VÝBĚR

Během ledna a února jsme připravili změny ve struktuře 
portfolia a podobě klientského reportu. Nově navíc nabízíme 
dva fondy: ISČS privátní portfolio konzervativní dluhopisy 
a ISČS privátní portfolio dynamické dluhopisy.

Nové dluhopisové fondy nahrazují celou původní úrokovou 
složku ve VPP. Klienti s konzervativnějšími strategiemi 
(technicky vzato tedy ti s nižším podílem fondu AR Akcie) mají 
nově dluhopisovou složku nahrazenou fondem ISČS privátní 
portfolio konzervativní dluhopisy.

U klientů s agresivnějšími strategiemi je alternativou 
fond ISČS privátní portfolio dynamické dluhopisy. Oba nové 
dluhopisové fondy si jsou dosti podobné: míchají v sobě 
především expozici na české a evropské státní dluhopisy. 
Fondy se také snaží těžit z vývoje v rizikovějších a potenciálně 
výnosnějších sektorech dluhopisových trhů, například 
evropských i amerických firemních dluhopisů nebo státních 
i firemních dluhopisů rozvíjejících se ekonomik. Navzájem 
se liší mírou agresivity – ISČS privátní portfolio dynamické 
dluhopisy bude více zainvestován v rizikovějších pozicích oproti 
jeho konzervativnímu bratrovi.  

VÝHODY NOVÉHO ŘEŠENÍ
 ● Klient výrazně ocení „zabalení“ celé dluhopisové složky do 
jednoho fondu, díky čemuž nedochází v portfoliu k tak častým 
pohybům z titulu změn taktické alokace. Nemusíme prodávat 

nebo nakupovat klientovi pozice přímo na účtu, a tudíž 
snižujeme počet transakcí, které by mohly být předmětem 
daně. K pohybům dochází pouze v případě vkladů nebo 
výběrů na žádost klienta, nebo když se váha jedné ze složek 
portfolia výrazně odchýlí od předem stano vené stra tegie 
vlivem pohybu na trzích. Potom je nutné do portfolia sáhnout 
a znovu je „učesat“, jak se stalo například závěrem roku 2014 
a počátkem roku 2015 kvůli výraznému růstu fondů AR Akcie 
a AR Reality. Od nynějška nemusíme v případě taktické změny 
zainvestování úrokové složky do portfolia sahat. Třeba když se 
rozhodneme přikoupit více amerických korporátních dluhopisů 
a zmenšit podíl českých dluhopisů – tato operace se odehraje 
uvnitř dluhopisového fondu a my nemusíme na portfolio 
klienta sáhnout.

 ● Nový přístup nám umožňuje přesněji a efektivněji řídit 
úrokovou složku. Můžeme využívat mnohem větší množiny 
investic na kapitálovém trhu. Doposud jsme mohli kupovat 
do úrokové složky pouze v korunách denominované a v drtivé 
většině i do korun zajištěné fondy, kterých není mnoho 
a rozhodně nepokrývají všechny kouty investičního spektra. 
Při využití dluhopisových fondů specializovaných pro účely 
VPP můžeme například využívat futures kontraktů1, kupovat 
cizoměnové investice a poté si je zajistit proti kurzovým 
pohybům nebo využít jiných možností, které široký kapitálový 
trh nabízí.

UPRAVENÁ PODOBA REPORTU
Je důležité mít přehled, jakým investicím a jakým rizikům 

je portfolio vystaveno, proto jsme pro lepší orientaci 
provedli změny v reportech, které nyní zobrazují i pohled 
na portfolio právě z hlediska hlavního podkladového rizika. 
Takže bez ohledu na to, ve kterém AR či dluhopisovém fondu 
je nakoupena určitá investice; můžete ji najít v příslušné  
tabulce podle jejího podkladového rizika.

Někoho by mohlo zmást, že se mezi  investicemi fondu 
AR Akcie vyskytují stále častěji dluhopisové investice. Je 
tomu tak proto, že se snažíme více zapojovat nevyužitou 
část fondu, která právě není zainvestovaná v akciích (a která 
by jinak ležela „ladem“ vesměs v instrumentech peněžního 
trhu nebo na bankovních účtech), a pokoušíme se získat pro 
klienta dodatečný výnos. Investiční instrumenty s úrokovým 
rizikem (hlavně dluhopisové fondy) se proto mohou nacházet  
teoreticky ve všech AR fondech (a samozřejmě v dluho-
pisovém fondu agregujícím úrokovou složku). Z pohledu 
portfolia jde o uzavřený celek a de facto je jedno, ve které 
části portfolia, tedy formální škatulce, se nachází ta která 
podkladová investice.                            █

David Brančík (33 let)
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. 
V roce 2007 nastoupil do Investiční společnosti 
České spořitelny, a.s. (ISČS). Jako portfoliomanažer 
nyní spravuje variabilní privátní portfolia a modelová 
privátní portfolia klientů Erste Private Banking. 

1Futures kontrakty – kontrakty obchodovatelné na burzách. Může se jednat o výměnu pevné částky hoto vosti v jedné měně za dosud neznámou 
částku hotovosti či za dluhový cenný papír, a to v téže měně (úrokový futures), o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku 
hotovosti v jiné měně (měnový futures), za akciový nástroj (akciový futures) či za komoditní nástroj (komoditní futures).

http://www.ersteprivatebanking.cz
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ALTERNATIVNÍ INVESTICE: 
NECHTE SVÉ PENÍZE  

VYDĚLÁVAT JINAK

Dění posledních měsíců na kapitálových trzích vytváří napjatou atmosféru. 
Ačkoli ze světové ekonomiky přicházejí smíšené údaje, ceny akcií na 

burzách v USA i Evropě jsou na maximech. To investory ještě intenzivněji 
přivádí k otázce, jak se zabezpečit proti možným turbulencím na trzích, 

které mohou přijít jako blesk z čistého nebe.

I nvestoři se kromě evergreenů, jakými jsou akcie či 
dluhopisy, stále častěji zajímají také o alternativní 
způsoby zhodnocení a zabezpečení svých volných 
finančních prostředků. A že mají z čeho vybírat. 
Nikoho jistě nepřekvapí, že lze investovat do 

nemovitostí či cenných kovů, v poslední době ale roste 
i chuť po exotičtějších aktivech – například drahých 
kamenech nebo umění.

Erste Private Banking svým klientům pomáhá do inves-
tičních portfolií implementovat všechny výše uvedené 
alternativní investice, a to jak formou individuálních strategií, 
tak prostřednictvím fondů z oblasti kolektivního investování. 
 
HŘEJIVĚ ŽLUTÁ KLASIKA

Zajímavý nástroj diverzifikace a ochrany investičního 
portfolia představují cenné kovy. Kupovat lze celé spektrum 
kovů, nejčastěji však investoři sahají po dvou ověřených 
stálicích, zlatu a stříbru. Co mohou cenné kovy investorům 
nabídnout? Předně se jedná o investiční nástroj, který 
vykazuje jen minimální korelaci s akciemi či dluhopisy, takže 

je vývoj ceny drahých kovů do velké míry zcela nezávislý na 
situaci na burzách či dluhopisových trzích.

Zlato v posledních dvou letech v očích některých 
investorů ztratilo kvůli poklesu své ceny hodně na dřívějším 
lesku, podotkněme však, že zcela nezaslouženě. Ke korekci 
na trhu se zlatem došlo po bezprecedentním růstu ceny 
žlutého kovu v letech 2002 až 2011, a navíc je třeba 
zdůraznit, že se aktuálně tržní cena zlata nachází jen mírně 
nad náklady těžařů na jeho vytěžení, takže je prostor pro 
další pokles ceny značně limitovaný.

Na trhu s cennými kovy investoři mají dvě možnosti 
zhodnocení svých prostředků. Mohou investovat do fondů 
či certifikátů přímo či nepřímo navázaných na vývoj cen 
podkladových komodit nebo mohou kupovat fyzické slitky 
zlata nebo stříbra.

Erste Private Banking svým klientům nabízí možnost 
inves tice jak do „papírového“, tak i fyzického zlata. Vybírat si 
klienti České spořitelny mohou mezi indexovými, bonusovými 
a turbo long i short certifikáty, komoditními podílovými fondy 
ETC či zlatými slitky.

http://www.investicniweb.cz
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Zlaté slitky Česká spořitelna nabízí ve 
čtyřech variantách, s hmotností 10, 50 
a 100 gramů a od letošního února nově 
i s váhou jedné trojské unce, všechny  
o ryzosti 999,9 Au. Jedna trojská unce  
(1 oz) odpovídá váze 31,1035 gramu. Podle 
produktového manažera České spořitelny 
Milana Vávry zatím klienti banky projevují 
největší zájem o 10- a 100gramové slitky,  
což souvisí s pořizováním slitků jako daru 
nebo jako součásti diverzifikace vlastního 
portfolia. Slitky si investoři mohou objednat  
v 77 pobočkách banky včetně všech Erste 
Premier center a k jejich vyzvednutí si mohou 
vybrat z 12 poboček České spořitelny.

VĚČNĚ BLYŠTIVÉ KAMENY
Komoditní trh se samozřejmě neomezuje 

pouze na cenné kovy. Vysoce atraktivní 
alternativou se v poslední době stávají i drahé 
kameny, především diamanty. Ve srovnání  
s cennými kovy hovoří ve prospěch diamantů 
výrazně nižší kolísavost ceny při podobném 
výnosovém potenciálu. Nevýhodou diamantů 
je naopak nižší likvidita, a tedy potřeba být při 
nákupu i prodeji kamene trpělivý. Obchodování 
s diamanty určují v zásadě čtyři kritéria známá 
jako 4C – cut (brus), clarity (čistota), color 
(barva) a carat weight (váha v karátech).

Vzhledem ke specifické povaze drahých 
kamenů je vhodné nákup vždy provádět pod 
vedením certifikovaných odborníků, kteří 
posoudí, zda je konkrétní kámen vhodný jako 
investiční nástroj, a určí, jaká je jeho  
odpovídající cena. Jak upozorňuje Rainer 
Münz z Erste Group Bank, cena dvou 
diamantů rozcházejících se kvalitou pouze 
v jedné ze čtyř kategorií se může lišit až 
o 50 %, přičemž jako investiční kameny lze 
doporučit pouze prvo třídní diamanty s ideálním 
výbrusem zajišťujícím jejich maximální 
brilanci. I v této záleži tosti je samozřejmě 
tým Erste Private Banking připraven klientům 
nabídnout pomocnou ruku, a to ve spolupráci 
s rakouskou divizí privátního bankovnictví 
a špičkovými odborníky na tuto problematiku.

INVESTICE S PUNCEM 
VÝJIMEČNOSTI

Specifickým druhem alternativních investic 
jsou umělecké předměty – obrazy či plastiky  
a další artefakty vysokých uměleckých 
a historických kvalit. Také s jejich nákupem  
je investorům připravena pomoci rakouská 

divize Erste Private Banking a její externí 
specialis té aktivně se pohybující ve světě 
umění. Tým Art Banking ze skupiny Erste 
Group Bank navíc investorům pomůže nejen  
s výběrem, oceněním a zprostředkováním 
nákupu uměleckých děl, ale i s jejich 
převedením do soukromých sbírek či nadací 
a samozřejmě i s jejich případným budoucím 
prodejem.

Investory jistě potěší, že lze do umění 
investovat i s rela tivně malým vstupním 
kapitálem. Pokud tedy netoužíte přímo 
po obrazech Pabla Picassa, Vincenta  
van Gogha a dalších. Na trhu lze kromě 
zavedených jmen nalézt i velké množství 
zajímavě oceněných děl mladých autorů 
se zajímavým potenciálem zhodnocení 
v poměrně krátkém časovém horizontu.

BYT NEJEN JAKO ŘEŠENÍ VLASTNÍHO 
BYDLENÍ

Mezi konzervativními investory jsou v oblibě 
zejména nemovitosti. V prostředí nízkých úroků 
je nemovitý majetek skvělou příležitostí, jak 
při minimálním riziku dosáhnout zajímavého 
výnosu. Například investice do nemovitosti 
s možností dalšího pronájmu nabízí roční 
výnos v řádu několika procent.

Investoři se zájmem o nemovitosti mají 
stejně jako v případě cenných kovů v zásadě 
dvě možnosti, jak si na trhu ukousnout svůj díl 
koláče. Buď si mohou přímo koupit konkrétní 
dům či byt, nebo do realit mohou investovat 
prostřednictvím nemovitostního fondu.

Realitní společnost České spořitelny je 
připravená svým klientům pomoci jak se 
zprostřed kováním nákupu celé nemovitosti 
včetně zajištění hypotéky a souvisejících 
služeb, tak s poskytnutím přístupu 
ke kolektivnímu investování do realit. Druhý 
typ investice nabízí ČS nemovitostní fond 
investiční společnosti Reico ze skupiny České 
spořitelny.

Výhodou kolektivního investování do 
nemovitostí je zejména odstranění potřeby 
vysokého vstupního kapitálu a eliminování 
rizik spojených se správou a údržbou budov 
a hledáním kvalitních nájemníků. Zásadní 
přitom je, že kolektivní investování do 
realit není jen druhořadou záležitostí. ČS 
nemovitostní fond investorům i v současném 
prostředí nízkých úrokových sazeb vynáší přes 
3 % ročně.               █

ObezřetnOst (až) 
na prvním místě

Portfolio nabízených služeb 
Erste Private Banking v brzké 
době nově doplní možnost 
zprostředkování pojištění 
uměleckých děl, starožitností, 
investičních kamenů i drahých 
kovů a dalších ne obvyklých 
investic za zvýhodněných 
podmínek. Pojištění 
uměleckých děl a dalších 
aktiv z oblasti alternativních 
investic vyhoví různorodým 
požadavkům každého klienta. 
Při nastavování individuální 
pojistné smlou vy budou vždy 
zohledněny nejen skutečné 
hodnoty pojišťovaných 
předmětů, ale variabilně 
i méně obvyklá struktura 
majetku klienta.

Ačkoli je nabídka 
v segmentu alternativních 
investic skutečně bohatá, 
investoři by svá portfolia 
nikdy neměli stavět výhradně 
na realitách, cenných kovech, 
drahých kamenech ani umění. 
Alternativní investice je vždy 
třeba vnímat pouze jako 
doplněk standardních metod 
zhodnocování peněz, nikoli 
jako jádro investiční strategie. 
I v tomto případě navíc platí, 
že je zcela nezbytné investiční 
portfolio diverzifikovat 
a nevsadit vše takříkajíc jen 
na jednoho koně. Jaké další 
alternativy lze do portfolia 
„přimíchat“? Nabízejí se 
například investice do 
některých druhů vín či 
starých automobilů, o kterých 
nám v následujícím článku 
více prozradil vášnivý sběratel 
autoveteránů a viceprezident 
Federace klubů historických 
vozidel Pavel Fiala.

http://www.ersteprivatebanking.cz
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Jak jste se ke sbírání autoveteránů dostal?

Tento směr života mi ukázal můj dlouholetý přítel Karel 
Pelák, který využíval vozidlo Škoda 430 z roku 1929 k běžnému 
cestování. Krása tohoto automobilu nás v roce 1970 přivedla 
k účasti na prvních veteránských akcích. Nejprve jsme se stali 
členy Veteran Car Clubu Praha, ale v roce 1972 jsme se rozhodli 
s přáteli založit vlastní Veteran Car Club Plzeň, který funguje 
dodnes. 
 
Pamatujete si na svůj první historický kousek?

Byl to motocykl ČZ 100, který jsem koupil od kamaráda za 
sto korun. Mnohonásobně se zhodnotil, dnes by se prodával 
přibližně za padesát tisíc korun. S auty to bylo složitější, protože 
mé finanční zdroje byly v 70. letech vzhledem k mému politickému 

profilu omezené. Jako první jsem si pořídil za 1700 korun a dal 
postupně dohromady Škodu Popular z roku 1935. Auto máme se 
synem dodnes, po 37 letech jsme ho ale rozebrali a celé ho znovu 
renovujeme od píky. Doufám ale, že se s ním již v průběhu letošní 
sezóny budeme moci předvést na některé z vete ránských akcí.

Po revoluci se vám otevřel svět velkých investic do 
veteránů, i když vzhledem k pracovnímu vytížení jste 
neměl na tuto zálibu tolik času. Na kolik historických 
vozidel se vaše sbírka zatím rozrostla?

Mám ve sbírce celkem šest aut – nej starší otevřenou Škodu 
Popular a dále několik dalších otevřených sportovních aut z 60. let. 
Motocykly máme také, ale o nich nemám takový přehled, protože 
jsem přece jen už dost starý na to, abych na nich jezdil. Nicméně 
jsem moc rád, že syn pokračuje ve sběra telské tradici.

LÁSKA K AUTŮM MŮŽE BÝT  
I DOBRÁ INVESTICE

Plzeň je tradičně spojována s motorismem a závody historických vozidel. Pochází 
odsud i viceprezident Federace klubů historických vozidel a dlouholetý klient 

privátního bankovnictví Pavel Fiala. Jeho čtyřiatřicetiletá kariéra ve Škodě Plzeň včetně 
manažerských pozic po revoluci ho přivedla od koníčku k investicím do veteránů. Jak 
těžké byly pro sběratele historických vozidel začátky za totality, jak se dodnes rozrostla 

jeho soukromá kolekce a co všechno obnáší sbírání starých aut?

AUTOR: Michaela Toperczerová, Investičníweb.cz

http://www.investicniweb.cz
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Jakého auta si nejvíce ceníte?

Nejraději jezdím s černým MG A. 
Původně jsem si u něj ale nechal udělat 
špatnou kombinaci barvy karoserie 
a čalounění, protože na všech fotografiích 
bylo vždy černé auto s bílou kůží. Pak jsem 
dostal knihu z Anglie, v níž jsem se dočetl, 
že se toto černé vozidlo nikdy s bílou kůží 
nevyrábělo. Nechal jsem ho tedy předělat 
na autentickou červenou cherry. Zastávám 
totiž názor, že by vozidla měla odpovídat 
stavu, v jakém vyjela z fabriky. Majitelé  
si auta často vylepšují, ale když lidem  
ukazujeme historii, měli bychom to dělat 
věrně, ne jak ji lidová tvořivost upravila.

Kde s veterány stojíte? Vyžaduje  
jejich parkování speciální podmínky?

Auta musíme hlavně ochránit před 
případnou krádeží a po technické stránce 
nesmí dojít ke korozi vozidla. Kvůli 
veteránům jsme se dokonce přestěhovali,  
což mi manželka dodnes vyčítá.

Jak je vidět, investování do 
historických vozidel vyžaduje velké 
pochopení v rodině. Jde podle vás 
o dobrou a likvidní investici?

Aby tomu tak skutečně bylo, musí být 
splněno několik podmínek. Zaprvé, musíte 
nakupovat vozidla, pro něž v budoucnu 
naleznete kupce. Zadruhé, pokud chcete 
být efektivní, musíte se věnovat opravám 
a renovacím, a zatřetí, nesmíte chtít 
peníze vložené do autoveteránů hned zítra 
přeměnit na hotovost. Každé auto má 
svého kupce, pokud však chcete získat 
přidanou finanční hodnotu, musí se chvíli 
hledat, protože okruh zájemců je omezený.
 
O jaká vozidla je dnes největší 
zájem?

Nyní začíná být trendem nákup vozidel 
v zachovalém stavu. Těch nepojízdných je 
dnes na trhu dostatek, stačí se podívat 
na některé inzertní weby. Z Česka se 
po revoluci odvezlo velké množství aut, 
která tu dle mého názoru měla zůstat. 
V současnosti se veteráni spíše do Česka 
dovážejí.

Co byste doporučil někomu, kdo chce 
s autoveterány začít?

Nejprve by si měl ujasnit, co s vozidly 
zamýšlí. Zda půjde o rodinný šperk, se 
kterým si občas vyjede na výlet, nebo 
je bude jen vystavovat. Další otázkou je, 
zda si koupit něco hotového, nebo auto 
renovovat. Doporučuji se na začátku 
spojit s odborníkem, který má zkušenosti 
a dokáže prověřit, jestli je auto opravdu 
původní, nebo vystavěné. Bohužel i tady 
se lze setkat s podvody. Je to problém 
zejména u historických motocyklů, kterých 
je dnes na trhu pomalu více, než jich kdy 
bylo vyrobeno.

Zažili jste s autoveterány nějaké  
zajímavé příhody?

Největší výstavu všech dob jsme 
uspořádali v roce 1989 na plzeňském 
výstavišti. V té době jsme neměli 
dostatek peněz, takže jsme se domluvili 
s vedením výstaviště na dělení zisku ze 
vstupného. Aby nám mohlo být zapůjčeno 
pět nejstarších vozidel, jejichž tehdejší 
hodnota byla vyčíslena na dvacet milionů, 
museli jsme Národnímu technickému 
muzeu podepsat potvrzení o pojištění 
vozidel. Vše bylo velice stresující, 
automobily jsme převáželi vlastními 
silami z Prahy, ale, po letech to již mohu 
přiznat, z finančních důvodů jsme je pojistit 
nemohli. Bezpečnost na výstavě jsme pak 
zajistili ostrahou po dohodě s kynologickým 
klubem. Každý večer v 18 hodin, kdy 
se pavilony uzavřely, jsme do každého 
z nich zavřely jednoho psovoda se psem, 
navíc jsme s kolegy na místě přespávali. 
„Podnikatelský záměr“ nám vyšel, výstavu 
navštívilo šedesát tisíc platících diváků.

Tato výstava se nakonec dostala  
i do povědomí televizních diváků,  
i když poněkud kuriózním způsobem.

Výstava se konala v říjnu 1989. 
Navštívili ji i východoněmečtí zástupci 
autoklubu a pozvánku na natáčení přijala 
i Československá televize. Tehdejší 
pravidla pro mne jako vyloučeného člena 
KSČ určovala, že mohu být buď viděn, 
nebo jen slyšen. Rozhodli jsme se pro 
druhou variantu a u největšího vozidla 
východoněmecké značky Horch jsem 
pronesl: „Toto je největší automobil, který 
kdy vyráběli naši němečtí přátelé. Akorát 
dnes nikdo nechápe, jak mohli od tohoto 
auta přejít k výrobě trabantů.“ Okamžitě se 
ozvalo „stop“ a musely se natočit další, už 
„nezávadné“ komentáře. Auto Moto Revue 
se vysílala 16. listopadu 1989. Tehdy byl 
už převrat ve vzduchu, a proto se i tele vize 
rozhodla odvysílat můj původní komentář 
s trabantem, který byl ještě v říjnu naprosto 
nepřípustný.               █

K příležitosti Plzně jako hlavního  
evropského města kultury roku 
2015 chystá Classic Car Club 
Plzeň pod záštitou hejtmana 
Plzeňského kraje 29. srpna 2015 
výstavu na nádvoří plzeňského 
pivovaru. Součástí akce bude 
průjezd historických vozidel městem, 
který bude vzpomínkou na slavnou 
závodnici Elišku Junkovou, které by 
letos bylo 115 let.

www.svycarskehodinky.cz
http://www.ersteprivatebanking.cz
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Tento materiál vytvořila Česká spořitelna, a.s., Erste Private Banking, a byl poprvé uvolněn  
k rozšiřování 30. března 2015. Jedná se o informační materiál, jehož cílem je upozornit 
na služby a produkty v něm zmíněné, a není závazným návrhem, který by zakládal jakákoli  
práva a povinnosti ve vztahu k České spořitelně, a.s., nebo ke čtenářům. Všechny informace  
zde obsažené mají pouze informativní charakter a jejich případné využití by mělo být vždy  
konzultováno s odborným investičním poradcem.

 
Česká spořitelna, a.s., upozorňuje, že investování do cenných papírů a jiných investičních 

nástrojů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, 
přičemž není zaručena návratnost investované částky. Minulá výkonnost přitom nezaručuje 
výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizicích konkrétních investic Vám  
poskytnou privátní bankéři. Veškeré kontakty naleznete na webových stránkách:  
www.ersteprivatebanking.cz.
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