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Vážení klienti a čtenáři,

právě se díváte na nové číslo investičního magazínu 

Reportér, který je určen vám, klientům Erste Private 

Banking.

 Je trochu jiný, než jste byli zvyklí. Změnili jsme formu 

a doplnili obsah. Nově v něm najdete nejen infor-

mace ke konkrétním investičním produktům, ale třeba 

i neotřelé komentáře k dění na trzích, tipy na to, co by 

vás v oblasti investování mohlo zaujmout a jak jinak 

lze nahlížet na investice. Třeba Warren Buffett tvrdí, že 

se investiční rozhodnutí nemají zakládat na tom, co 

si všichni myslí nebo co dělají. Tajemství Buffettova 

úspěchu odkrýváme v pravidelné rubrice Investiční 

příležitosti.

 O tom, že by v dobře diverzifikovaném portfoliu 

neměly chybět akcie z vyspělých akciových trhů, se 

dozvíte od portfoliomanažera fondu ISČS Top Stocks 

Jána Hájka, který jako jeden z mála portfoliomanažerů 

na českém trhu sám investuje do podílových listů svého 

fondu.

 Spekulativněji založení investoři by neměli přehlížet 

investiční certifikáty. Příležitosti, ale i nástrahy 

investičních instrumentů pro 21. století přibližuje náš 

kolega Petr Schůt.

 Doufáme, že vás listopadový Reportér zaujme. 

Budeme rádi, když napíšete, o čem byste se chtěli více 

dozvědět v některém z následujících čísel.

Příjemné čtení!

EDITORIAL REPORTÉR

Jiří Zelinka
obchodní ředitel Erste Private Banking CZ

reporter@ersteprivatebanking.cz
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Katastrofa v USA odvrácena.
ALE CO DÁL?

Je to nepochybně velice dobrá zpráva – Kongres se dohodl na dočasném zrušení dluhového 
stropu a znovuotevření vlády. Zákonodárci tak alespoň na čas odvrátili krizi, kterou sami 
vyvolali, a zabránili tak další recesi v USA. Jenže nejde o žádnou koncepční dohodu, jen 
oddálení nevyhnutelného. Na co se tedy investoři mají v následujících měsících připravit?

„Z dohody je jasné, že jde pouze o krátkodobý odklad 

problémů. Na začátku příštího roku se ve středu skončené 

komorní drama může zopakovat a není žádná záruka, že to 

dopadne dobře. 

Neschopnost demokratů a republikánů doho dnout se na 

kompromisech má už několik let vážné negativní dopady 

na americkou ekonomiku (hlavně přes nižší investice kvůli 

nejistotě), a co je asi ještě vážnější, oddaluje nutné systé-

mové řešení závažných rozpočtových problémů,” říká analytik 

z České spořitelny Ľuboš Mokráš.

Dopad politické krize na HDP za třetí čtvrtletí se dá podle 

něj odhadnout zhruba v rozsahu 0,2 až 0,5 % HDP. Jde jak 

o přímé škody způsobené částečným zastavením fungování 

federálních orgánů, tak především o nepřímé škody způsobné 

nejistotou a z ní plynoucí zvýšenou opatrností.

Podle dohody by vláda měla mít zajištěno finan cování 

do 15. ledna, prolomení dluhového stropu se posunulo 

k 7. únoru s možností posunutí do jara. „Tím, že Kongres 

oddálil rozhodnutí, dostal teoreticky více času na nalezení 

koncepčního řešení,” říká Mohamed El-Erian, šéf fondů 

PIMCO.

Trhy nyní slaví odvrácení potenciální ekonomické katastrofy. 

Ale již brzy se podle El-Eriana zaměří na budoucnost a budou 

doufat, že zákonodárci:

AUTOR: redakce, Investičníweb.cz
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• nepropásnou příležitost dohodnout 

se na podpoře krátkodobého 

ekonomického růstu doprovázeného 

dlouhodobými fiskálními reformami;

• vrátí do hry další důležitou legislativu, 

jako je imigrační reforma;

• schválí Janet Yellenovou v pozici šéfky Fedu.

FED SE VRACÍ DO HLAVNÍ ROLE
Po vyřešení dluhového stropu opět začne na trzích 

hrát prim Fed a jeho rozhodnutí ohledně ukončování pod-

pory ekonomiky. V současnosti je však pravděpodobné, že 

s omezením QE Fed ještě počká. Nemá totiž jinou možnost. 

Jednak mohl shutdown částečně zpomalit ekonomické 

oživení, jednak bude Fed potřebovat pojistku proti další 

možné politické krizi na začátku příštího roku.

„Finanční trhy v podstatě do poslední 

chvíle věřily, že krize dopadne tak, jak dopadla, a příliš 

nepanikařily. Proto se nedá čekat ani nějaká zásadnější 

reakce na ukončení krize. Trhy momentálně více zajímá 

pravděpodobné další doložení ukončení kvantitativního 

uvolňování ze strany Fedu,” říká Mokráš. Proto oslabuje dolar 

k euru a klesají výnosy státních dluhopisů.

U akcií je patrný výrazný pokles volatility (VIX z hodnoty 

přes 20 klesl k 15), ale obecně investory spíše než odvrácení 

defaultu zajímají firemní výsledky v USA.

V příštích dnech by měly být zveřejněny údaje, které se 

zdržely kvůli zastavení financování vlády, především data 

z trhu práce za září.

„Názor na výsledek říjnového zasedání Fedu velmi 

pravděpodobně neovlivní, ale mohou ovlivnit 

názor trhu na to, jak bude postupovat Fed v delším časovém 

horizontu, a tím mohou ovlivnit vývoj na trzích,” říká Mokráš.

JE BUDOUCÍ DOHODA MOŽNÁ?
Dohoda o dluhovém stropu na začátku roku přitom bude 

možná ještě složitější než teď. Kongres bude blíže volbám, 

které se konají v listopadu 2014, a – co je důležitější – 

k lokálním primárkám.

„Nemělo by nás překvapit, kdyby lidé i firmy v době neji-

stoty odkládali některá důležitá rozhodnutí,” říká El-Erian. To 

by znamenalo nižší spotřebu, méně nových pracovních míst 

a méně investic.

Velký vliv může mít do budoucna americký shutdown na 

trh státních dluhopisů. Dlouhým váháním se Kongres stal ne-

spolehlivým pro některé zahraniční investory. Například Čína 

už naznačila, že by mohla držbu amerických dluhopisů snížit. 

A i domácí investoři mohou uvažovat o jiných bezpečných 

aktivech, než jsou státní dluhopisy. Dolar by tak mohl ztrácet 

svou pozici a USA svůj ekonomický vliv.

Index volatility VIX; Zdroj: Bloomberg
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Akciové investice
5 LET OD FINANČNÍ KRIZE

Co všechno nám prozradil vývoj akciových trhů v uplynulých 5 letech od bankrotu investiční 
banky Lehman Brothers a  jaké důsledky pro vlastní investování z  těchto dat můžeme 
vyvodit?

Uplynulých 5 let ukázalo, že časem prověřené poučky 

neztrácejí svoji platnost ani v případě finančních krizí. 

Například se potvrdilo, že investovat do akcií má smysl pouze 

v případě, že lze dodržet doporučený investiční horizont, který 

bývá v případě akcií minimálně 5 let, protože to investorovi 

umožňuje minimalizovat podstoupené riziko.

Jak je zřejmé z následující tabulky, okamžik načasování 

5leté investice na den krachu Lehman Brothers nemohl být 

horší. Během prvního měsíce akciové trhy ztratily více než 

27 % ze své hodnoty a na konci druhé dekády listopadu, kdy 

trhy dosáhly svého prvního dna od vypuknutí finanční krize, 

ztrácely ceny akcií více než 33 %. V případě fondu ISČS Top 

Stocks, který spravuji, byl pokles hodnoty akcií obsažených 

v portfoliu ještě dramatičtější.

AUTOR: Ján Hájek, manažer fondu ISČS TOP STOCKS
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SLOVNÍČEK
EPS (Earnings per Share)
– hodnota čistého zisku společnosti 
připadající na 1 akcii, růst EPS patří 
mezi nejdůležitější ukazatele 
sledované investory.

P/E (Price Earnings Ratio) 
– podíl ceny akcie a hodnoty čistého 
zisku připadajícího na 1 akcii, ukaza
tel P/E patří mezi základní oceňovací 
metody.

MSCI Indexy
– rodina standardních široce diver
zifikovaných indexů obsahujících 
největší společnosti obchodované 
v příslušných regionech, podíl jedno
tlivých společností na indexu určuje 
zejména jejich tržní kapitalizace 
(součin počtu emitovaných akcií a ceny 
za 1 akcii), dalšími faktory stanovení 
podílu jednotlivých společností jsou 
také likvidita jejich akcií a podíl volně 
obchodovaných akcií na celkovém 
počtu akcií (tzv. free float).
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Přestože ještě v březnu 2009, kdy trhy dosáhly 

svého druhého dna od vypuknutí finanční krize 

a dále prohloubily své ztráty, mohl nakonec trpělivý 

investor realizovat kladný výnos v případě, že svoji 

akciovou investici držel po dobu 5 let a měl vybrané 

správné akcie, jak lze dobře vidět z následujícího 

grafu.
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Procentuelní změna hodnoty indexu a podílového listu 
fondu Top Stocks od pádu Lehman Brothers do:

 12. 10. 2008 20. 11. 2008 9. 3. 2009

S&P500 -28,2 % -39,9 % -46,0 %

MSCI Europe -26,9 % -33,1 % -43,6 %

MSCI Emerging Europe -36,6 % -58,3 % -60,3 %

MSCI Emerging Markets -30,8 % -45,7 % -43,2 %

ISČS Top Stocks -30,5 % -57,4 % -54,1 %

Zdroj: Bloomberg, výpočty ISČS

Investice do široce diverzifikovaného indexu amerických 

akcií v uplynulých 5 letech vynesla 34,5 %, což je v průměru 

6,1 % ročně. O něco hůře, ale přesto s kladným výsledkem 

skončil investor, který investoval do akcií obchodovaných 

na globálních rozvíjejících se trzích (celkový výnos 15,8 %, 

tj.  3,0 % ročně), resp. do evropských akcií (celkový výnos 

8,5 %, tj. 1,6 % ročně). Pouze v případě investice do akcií 

obchodovaných na východoevropských trzích zůstal investor ve 

ztrátě (celkový výnos minus 13,5 %, tj. -2,9 % ročně). Investice 

do fondu ISČS Top Stocks vynesla za stejné období celkem 

90,2 %, což odpovídá průměrnému ročnímu výnosu 13,7 %.

Často používané klišé v novinách dává do souvislosti 

vývoj akciových trhů s aktivitou centrál ních bank – „ceny akcií 

jsou na nových maximech, protože centrální banky neustále 

tisknou peníze“. Při pohledu na předchozí graf lze říct, že 

v prvních dvou letech po pádu Lehman Brothers byl vliv aktivit 

centrálních bank na ceny akcií velmi významný, protože se 

všechny akciové trhy pohybovaly více méně stejným způsobem 



8

TRHY REPORTÉR

a docházelo k postupnému návratu do normálu. Nicméně toto 

klišé žádným způsobem nevysvětluje rozdílnou výkonnost akcií 

v jednotlivých regionech, když se podíváme na celých 5 let.

Z následující tabulky je zřejmé, v čem spočíval hlavní rozdíl 

mezi výnosnosti jednotlivých investic. Klíčovou roli sehrál růst 

profitability v případě jednotlivých společností. Zatímco pro 

americké společnosti se letos očekávají o 19 % vyšší zisky 

pro nejbližších 12 měsíců, než tomu bylo v případě období 

těsně před krachem Lehman Brothers, v případě evropských 

společností jejich očekávaná ziskovost stále ještě nedosáhla 

předkrizových úrovní (zisky největších evropských společností 

jsou na 75 % předkrizové úrovně). To, že evropské akcie 

dosáhly alespoň malého kladného výnosu, je dáno tím, že 

úroveň jejich ocenění rostla mnohem více, než tomu bylo 

v případě amerických akcií, a došlo ke snížení původního 

diskontu v relativním ocenění, který z dnešního pohledu v té 

době správně reflektoval mnohem nižší očekávané tempo 

růstu ziskovosti evropských akcií.

Naopak dobrá počáteční výkonnost globálních rozvíje-

jících se trhů v prvních dvou letech, kdy se dalo říct, že 

tyto ekonomiky a trhy byly nejméně zasaženy dopady 

finanční krize, se postupně vytrácela s tím, jak docházelo 

k opětovnému poklesu ziskovosti na těchto trzích. Přestože 

při pohledu na uplynulých 5 let tyto trhy předvedly výrazně 

lepší růst ziskovosti než evropské akcie (i když za zisko-

vostí amerických akcií zaostaly), je to negativní dynamika 

posledních dvou let, která vedla k očekávání pokračujícího 

zaostávání rozvíjejících se trhů za vyspělými trhy, a tím 

pádem i souvisejícímu diskontu v relativním ocenění. 

Navíc lze říct, že východoevropské trhy si vzaly z těchto 

trendů spíše obě negativa – jak jedno z nejhorších temp 

růstu ziskovosti za uplynulých 5 let (vliv ekonomické vazby 

na Evropu), tak i negativní dynamiku poklesu ziskovosti 

rozvíjejících se trhů. Východoevropské akcie se tím pádem 

obchodují s nejnižším relativním oceněním.

Při pohledu na fond ISČS Top Stocks lze vidět, že 

společnostem v něm obsaženým rostly jejich zisky mno-

hem rychleji než v případě obou hlavních regionů vyspělých 

trhů. Růst ziskovosti v průměru o 7,4 % ročně v období, kdy 

probíhala největší recese od skončení druhé světové války, 

je podle mého názoru ve srovnání s dlouhodobým (počítáno 

z let 1936–2013) průměrným růstem ziskovosti společností 

obsažených v indexu S&P500 ve výši 6,3 % velmi dobrým 

výsledkem. Z tohoto pohledu je zřejmé, že konsensuální 

pohled na tyto společnosti byl před krachem Lehman Brot-

hers příliš negativní, a to i ve srovnání s indexem americ-

kého trhu, vůči kterému se fond obchodoval s 1,5bodovým 

diskontem. Eliminace toho oceňovacího diskontu přinesla 

podílníkům fondu dodatečný výnos, díky kterému fond dosáhl 

vysoce nadprůměrného výnosu i v takto těžkém období. I na 

těchto číslech lze dokumentovat, že má smysl snažit se 

investovat pouze do velmi kvalitních firem, což je jenom další 

z mnoha časem prověřených pravd, které se potvrdily během 

uplynulých 5 let.

 změna změna relativní ocenění P/E
 hodnoty indexu očekávaného

 a PL EPS 2008 2013 změna

S&P500 34,5 % 19,1 % 12,61 14,23 12,9 %

MSCI Europe 8,5 % -24,7 % 9,70 12,87 32,7 %

MSCI Emerging Europe -13,5 % -18,5 % 5,93 6,29 6,1 %

MSCI Emerging Markets 15,8 % 2,2 % 9,13 10,34 13,3 %

ISČS Top Stocks 90,2 % 43,0 % 10,91 14,52 33,0 %

Zdroj: Bloomberg, Thomson One, výpočty ISČS
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10 důvodů, proč vyzkoušet
INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY

Máte volné peníze, které právě nepotřebujete, a zdají se vám úroky z vkladů nebo výnosy 
dluhopisů hodně vzdálené vaší představě o zhodnocení investice? Chcete vyzkoušet investici 
do komodit nebo na akciovém trhu a nechcete hned budovat sklady nebo spravovat rozsáhlé 
portfolio? Pokud jste to ještě neudělali, stojí za to vyzkoušet investiční certifikáty. Mají totiž 
řadu zajímavých vlastností.

TRANSPARENTNOST
Investiční certifikát je zvláštním typem dlužního úpisu, který 

vydávají nejčastěji velké banky. Z pohledu výnosů pro investo-

ra patří certifikáty k jednoduchým investičním instrumentům.  

Co všechno můžete od certifikátu očekávat,  

najdete v jeho podrobném prospektu. Tady najdete popis 

toho, jak certifikát funguje a s jakými riziky je potřeba počítat. 

Jedním z rizik certifikátu je i kreditní riziko emitenta.

TRVALÁ LIKVIDITA
Investoři certifikát kupují a prodávají jako cenný papír. 

Je důležité, že emitent certifikátu je povinen průběžně 

kotovat na burze cenu pro prodej i nákup. Za tuto cenu 

můžete certifikát kdykoli koupit nebo prodat. Zisk tak 

lze realizovat prodejem, nebo až k datu splatnosti. 

Rozhodnutí o volbě vhodného okamžiku závisí plně 

na vás.

AUTOR: Petr Schůt, produktový manažer, Česká spořitelna
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SNADNÉ INVESTOVÁNÍ 
NA JAKÉMKOLI TRHU
Příjemnou vlastností certifikátů je to, že jsou navázány na 

nejrůznější aktiva. Vedle akcií jsou to i hlavní komodity jako 

ropa, zlato, stříbro a další. Chcete-li diverzifikovat, vyberete si 

certifikát s výnosem odvozeným od vývoje akciového indexu 

na trhu, který vás zajímá. Máte tak široký prostor pro své 

investiční rozhodování.

DOSTUPNÁ INVESTICE
Ceny certifikátů se zpravidla kotují ve stovkách korun. 

 Obchodují se podobně jako akcie za poplatek, který se u in-

vestic již asi od 25 tisíc pohybuje jen kolem 0,4 %. Lze tedy 

investovat i v malých částkách. Některé emise bonusových 

certifikátů lze nakoupit také v upisovacím období.

KRÁTKÁ DOBA DO SPLATNOSTI
Většina certifikátů na českém trhu má na rozdíl od uzavřených 

podílových fondů splatnost kolem jednoho roku. Turbo certi-

fikáty jsou dokonce nastaveny tak, aby bylo možné realizovat 

výnos i během velice krátké doby.

AŽ DVOUCIFERNÉ VÝNOSY
Na certifikátech je nejzajímavější potenciál až dvouciferných 

výnosů, který se v současnosti zdá být až neuvěřitelný. 

O výnos se přitom nemusíte dělit s žádným manažerem – 

portfolio si vybudujete sami podle struktury certifikátů, které 

nakoupíte. Podmínkou dosažení výnosu je volba správného 

investičního nástroje.

MOŽNOST UPLATNIT VLASTNÍ NÁZOR 
NA VÝVOJ TRHU
Očekáváte-li růst, můžete investovat do indexových certifikátů, 

u nichž se váš výnos rovná výnosu podkladového aktiva. 

Jestliže naopak usoudíte, že trh je ve fázi poklesu, vyberete 

certifikát, který zrcadlově vydělává na snižování ceny. A pokud 

jste přesvědčeni, že trh již vyčerpal potenciál rychlého růstu, 

ale neočekáváte ani výrazný pokles, zvolíte bonusový certi-

fikát. Ten přinese zajímavý výnos, i když cena podkladového 

aktiva nevykazuje žádný zřetelný trend.

BONUSOVÉ CERTIFIKÁTY S PRÉMIÍ
Bonusový certifikát vyplatí k datu splatnosti spolu se 

jmenovitou hodnotou i bonus, a to i tehdy, když cena 

podkladového aktiva v průběhu doby existence certifikátu 

neklesne více než k jeho spodní bariéře. Reverzní bo-

nusový certifikát vyplatí naopak bonus, pokud se cena 

podkladového aktiva nedotkne stanovené horní bariéry. 

Bariéra se při 10% bonusu pohybuje zhruba 25 % pod 

nebo nad emisní cenou. Dotkne-li se cena podkladového 

aktiva bariéry, o bonus přijdete. 

Váš konečný výnos bude odpovídat výnosu indexového 

certifikátu, ale nebude vyšší, než jaké by bylo zhodno-

cení s bonusem. Většina certifikátů dnes stanoví bonus 

současně i jako maximálně dosažitelný výnos. Jestliže 

se tedy jeho cena přiblíží k hranici maximální hodnoty 

s bonusem již před datem splatnosti, je efektivní certifikát 

prodat, realizovat výnos a volné prostředky investovat 

jinam.

TURBO CERTIFIKÁTY 
PRO ZNÁSOBENÍ VÝNOSU
Cena turbo certifikátu se snadno odvodí z rozdílu ceny 

podkladového aktiva a pevné ceny strike[cen358171]. 

Zpravidla tak lze nakoupit jednotku podkladového ak-

tiva za zlomek jeho ceny. Takto vytvořená finanční páka 

znamená i násobek zisku proti skutečnému zhodnocení 

aktiva. 

Pro investice na růst se využívají certifikáty 

long, pro investice na pokles certifikáty short. 

Nezapomeňme však na to, že stejný vztah pro znáso-

bení výnosu platí i pro znásobení ztráty. Při dotyku 

bariéry (takzvaný knock-out) certifikát ihned skončí 

a vyplatí rozdíl mezi zůstatkovou cenou certifikátu 

a cenou strike.

PRŮBĚŽNÉ INFORMACE NA 
PODPORU VAŠEHO ROZHODOVÁNÍ
Na internetových stránkách najdete nejen informace 

o jednotlivých certifikátech a jejich vlastnostech, 

ale i řadu důležitých průběžných informací, jako jsou 

aktuální cena a výnos certifikátu, vzdálenost pod-

kladového aktiva od bariéry nebo páka, se kterou je 

možné právě teď investovat. Můžete tak sami zvolit 

okamžik investice, který je podle vašeho názoru pro 

zhodnocení investice nejvhodnější.
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Buffettovo tajemství
ÚSPĚŠNÝCH INVESTIC

V  roce 1962, když začal Warren Buffett kupovat akcie Berkshire Hathaway, jedna stála 
7,50  dolaru. Dnes je Warren Buffett ve svých 78 letech předsedou představenstva 
i generálním ředitelem této společnosti a jedna akcie se obchoduje za více než 170 tisíc 
dolarů. Za svůj ohromný úspěch vděčí několika klíčovým strategiím, které sdělil spisovatelce 
Alice Schroeder. Ta s  “Věštcem z  Omahy” strávila stovky hodin, aby získala dostatek 
materiálu pro jeho novou biografii The Snowball.

REINVESTUJ SVÉ ZISKY
Jakmile poprvé vyděláte peníze, zřejmě budete mít velké 

nutkání je utratit. Nedělejte to. Raději místo toho reinvestuj-

te své zisky. Warren Buffett se toto naučil záhy v počátcích 

své kariéry. Na střední škole koupili s kamarádem výherní 

automat a umístili ho do místního holičství. S penězi, které 

vydělali, koupili další automaty, dokud jich neměli 8 v různých 

obchodech po městě. Když celý byznys prodali, Warren použil 

své zisky na nákup akcií a začátek dalšího malého podnikání. 

Ve svých 26 letech Buffett nashromáždil přes 174 tisíc 

dolarů – v přepočtu na dnešní hodnotu to představuje částku 

1,4 milionu dolarů. Příklad toho, jak se malá částka může 

změnit ve velké bohatství.

BUĎ JINÝ NEŽ OSTATNÍ
Nezakládejte svá rozhodnutí na tom, co si všichni myslí nebo 

co dělají. Když Warren Buffett začal se správou peněz v roce 

1956, měl k dispozici jen 100 tisíc dolarů od pár investorů 

AUTOR: redakce, Investičníweb.cz
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WARREN BUFFETT (83)
Americký investor, obchodník a filantrop, často 
přezdíván jako Věštec z Omahy. Své nesmírné 
jmění získal z chytrých investic, které uskutečnil 
prostřednictvím holdingové společnosti Berkshire 
Hathaway, ve které je největším akcionářem 
a ředitelem. Jeho současný majetek je 
odhadován na 39 miliard dolarů. I přes své velké 
bohatství je známý neokázalým a střídmým 
životním stylem. Warren Buffett je ženatý, má 
tři děti a jeho největší radostí je filantropie. 
Drtivá většina jeho majetku je určena pro na
daci manželů Gatesových, která bojuje s AIDS 
i dalšími nemocemi, a jeho vlastní dobročinnou 
organizaci Buffett Foundation. Na večeře chodí 
do restaurace ve své ulici a jeho oblíbené pití je 
cocacola s příchutí Cherry. Bydlí stále v témže 
domě v Nebrasce za 30 tisíc dolarů.
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a všichni o něm pochybovali. Pracoval z Omahy, nikoliv z Wall 

Street, a odmítal říct svým rodičům, do čeho dává peníze. 

Lidé předpovídali, že neuspěje, ale když po 14 letech ukončil 

své partnerství, celkové portfolio mělo hodnotu více než 100 

milionů dolarů. Místo následováni davu Warren vyhledával 

podhodnocené investice a každý rok tak výrazně předčil tržní 

průměr. Pro Warrena je průměr jen to, co dělají všichni ostat-

ní. Abyste byli nadprůměrní, musíte sami sebe hodnotit podle 

toho, čemu Warren říká vnitřní tabulka – hodnotit sami sebe 

podle svých vnitřních standardů a ne podle těch vnějších.

NIKDY NEBUĎ LÍNÝ
Informace sbírejte v předstihu a vždy jednejte podle svého 

časového harmonogramu. Warren je hrdý na svoji bystrou 

mysl, díky které se umí rychle rozhodovat. Jakékoliv nepod-

statné aktivity a nicnedělání nazývá „cucání palce“. Když 

mu lidé nabídnou nějaký byznys nebo investici, vždy odpoví 

„Neřeknu nic, dokud mi nesdělíte cenu“. A následně jim sdělí 

odpověď na místě.

STANOV SI JASNÉ 
PODMÍNKY OBCHODU
Tvá vyjednávací pozice je vždy nejlepší předtím, než začneš vy-

jednávat – tak nazývá Warren způsob, jak cokoliv nabízet. On 

sám se naučil tuto lekci v rodinném stánku s ovocem a zele-

ninou, když přišla bouře. Jako chlapec strávil 5 hodin kopáním 

a prací, dokud mohl hýbat prsty. Poté mu otec dal 90 centů 

za pomoc. Malý Warren byl zhrozen, že za tak těžkou práci 

dostal sotva pár centů na hodinu. Proto žije podle pravidla – 

vždy si stanovit jasné podmínky jakéhokoliv obchodu dopředu, 

dokonce i se svými přáteli a známými.

HLÍDEJ MALÉ VÝDAJE
Warren Buffett investuje do podnikání vedených manažery, 

kteří jsou posedlí i těmi nejmenšími výdaji. Jednou získal 

byznys, jehož majitel počítal útržky na toaletním papíru, aby 

zjistil, zda ho jeho zaměstnanci neokrádají (a opravdu okrá-

dali). Také obdivoval známého, který se rozhodl vymalovat 

novou barvou pouze tu stranu budovy, která byla vidět z ulice. 

Vysoká obezřetnost nad každým výdajem může ohromně 

navýšit příjmy.

OMEZ PŮJČKY
Ještě nikdo se nikdy nestal bohatým tím, že by si půjčoval 

stále více a bral si více úvěrů. Warren Buffett si nikdy nepůjčil 

žádnou větší částku – ani na investici, ani na hypotéku. 

Zato dostává mnoho srdcervoucích dopisů od lidí, kteří se 

kvůli svým půjčkám ocitli ve finanční pasti. Jeho rada na tyto 

problémy zní: domluvte se s věřiteli na splácení takové částky, 

jakou jste schopni zaplatit, a potom ji opravdu plaťte! Až 

budete bez dluhů, pracujte, abyste získali nějaké úspory, které 

následně můžete použít k investování.

BUĎ VYTRVALÝ
S houževnatostí a vynalézavostí lze získat mnohé, i proti 

silným soupeřům. Warren Buffett koupil společnost Furni-

ture Mart v roce 1983, protože se mu líbil způsob, jakým její 

majitelka Rose Blumkin vedla celou firmu. Byla to původem 

ruská imigrantka, která vybudovala z původní zastavárny 

největší síť obchodů s nábytkem v Severní Americe. Její 

strategie spočívala v prodeji pod cenou a byla velmi tvrdá 

vyjednavačka. Pro Warrena to představovalo neochvějnou 

odvahu, která ze smolaře udělá vítěze.

VĚDĚT, KDY SKONČIT
Jednou, když Warren byl ještě teenager, šel na dostihy a vsa-

dil si. Samozřejmě prohrál. Aby nahradil svou ztrátu, vsadil si 

znovu. Prohrál znovu, což ho přivedlo téměř na mizinu. Cítil 

se hrozně – rozházel celý týdenní zisk. Proto už nikdy neopa-

Vývoj jmění pěti nejbohatších lidí světa (v mld. USD).
Zdroj: Forbes.com
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koval tu samou chybu. Vědět, kdy odejít ze ztrátové investice 

a nenechat úzkost ovládnout rozum, je důležitá věc.

ODHADNI RIZIKA
V roce 1995 byl zaměstnavatel Buffettova syna Howieho 

obžalován FBI za zneužívání monopolního postavení. War-

ren poradil Howiemu, aby si představil nejlepší a zároveň 

nejhorší možný další scénář, pokud by zůstal zaměstnaný 

u této společnosti. Howie si rychle uvědomil, že riziko vysoce 

převyšuje všechny případné přínosy. Druhý den podal výpověď. 

Otázka „A co potom?“ pomůže rozpoznat všechny možné 

následky, když se nemůžete rozhodnout – a většinou vede 

k nejrozumnější volbě.

VĚDĚT, CO PRO MNE 
ZNAMENÁ ÚSPĚCH
Bez ohledu na Warrenovo jmění, on sám neměří svůj úspěch 

v dolarech. V roce 2006 slíbil darovat téměř celé své jmění 

na charitu, především na Bill and Melinda Gates Foundation. 

Je neoblomný v tom, že nechce žádné budovy, ulice ani nic 

dalšího pojmenovaného po něm. „Znám mnoho bohatých 

lidí, kteří po sobě nechávají pojmenovávat nemocnice a další 

významné budovy. Ale pravda je taková, že je nikdo na světě 

nemiluje. Když jste v mém věku, začnete měřit svůj úspěch 

tím, kolik lidí vás na světě doopravdy miluje. To je pak finální 

test, jak jste žili svůj život,“ řekl v jednom z nedávných 

rozhovorů Warren Buffett.

13
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Jak se dá z cen komodit 
odhadnout vývoj akcií?
Některé komodity bývají investory hojně využívány k predikci krátkodobého trendu trhu 
nebo stavu světové ekonomiky. Třeba takovou měď nemusíte vnímat jen jako hlavní surovinu 
pro výrobu drátů, ale jako důležitý indikátor. Jak to funguje a co všechno mohou investoři 
z grafů cen komodit vyčíst?

AUTOR: redakce, Investičníweb.cz



MĚĎ
Přestože měď neoplývá takovým kouzlem, jakým se pyšní zla-

to, lze z vývoje její ceny odezírat velice dobře tržní sentiment. 

Měď je základním kovem využívaným hojně pro průmyslové 

účely, takže podle poptávky po ní dokážeme určit, v jaké 

kondici se právě nachází výrobní a stavební sektor největších 

ekonomik světa. Odvozeně lze také aplikovat měď jako ukaza-

tel sentimentu traderů: když její cena roste, značí to zvýšení 

„rizikového apetitu” investorů, a když naopak, o hodnotu 

přichází, předznamenává to strach, výprodej rizikových aktiv 

a hrozící tržní korekci.
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ZDROJ:
redakce, Investičníweb.cz

ZDROJ:
redakce, Investičníweb.cz

ZLATO
Zlato je asi nejpopulárnější komoditou. Jeho lesk přitahuje 

jak investory, tak spotřebitele. Úloha zlata je ovšem ještě 

složitější – kromě investičního aktiva a suroviny pro výrobu 

šperků může sloužit za určitých okolností i jako měna. 

Většinou má tendenci vyvíjet se opačně než akcie, protože 

je investoři využívají jako zajištění proti propadům akciového 

trhu. Když investoři zpozorují příliv prostředků do SPDR Gold 

Trust (ETF pod zkratkou GLD, který sleduje aktuální vývoj ceny 

zlata – pozn. red.), zpozorní, protože to většinou značí, že 

otěže akciového trhu brzy převezmou medvědi.
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ZDROJ:
redakce, Investičníweb.cz

ROPA
Spolu se zlatem je ropa nejspíš nejsledovanější 

světovou komoditou. Není divu – výkyvy v její ceně 

mají obrovský vliv na ekonomiky jednotlivých států, 

potažmo i na akciové trhy. Když jde její cena nahoru, 

dříve nebo později se to projeví na horším výkonu 

všech společností, pro které ropa představuje náklady 

(dopravní průmysl, maloobchod atd.). Ani spotřebitelé 

nebudou z rally na ropě jásat a nejspíše sníží své 

výdaje. Radovat se budou jen ti, kteří investovali do 

akcií těžařských firem či energií.

Přestože popsané kauzality všeobecně platí, nelze se 

při investičním rozhodování spoléhat pouze na ně. Měly 

by posloužit spíše pro získání všeobecného přehledu. Na 

trhy totiž kromě fundamentů působí ještě mnoho dalších 

faktorů, například spekulativní poptávka nebo manipu-

lace velkých hráčů.

Cenu komodit mohou zkreslovat ETF. Třeba zmiňovaný 

SPDR Gold Trust má tržní kapitalizaci přes 60 miliard 

USD a drží v Londýně zlato v této hodnotě. S takovým 

objemem zlata má možnost cenu tlačit nahoru.

Například v roce 2008 byli spekulanti s ropou 

obviňováni ze vzestupu ceny ropy. Jiní zase tvrdili, že bu-

doucí trend trhu s ropou ovlivňuje několik velkých hráčů, 

kteří jsou schopni manipulovat s cenou.

ČÍST V CENÁCH KOMODIT NENÍ TAK SNADNÉ!

TIP PRO ZAČÁTEK
Zkuste nejdříve komodity nějaký čas 
sledovat a snažte se vytvářet vlastní 
odhady toho, kam by trh měl směřovat. 
Ty pak ex post vyhodnoťte a posuďte, 
zda jste byli „dobří” v předpovědích, 
a zejména jak zdatní byste byli 
v načasování investičních kroků 
(například zda předpokládaná korekce 
skutečně nastala, kdy k tomu došlo 
a zda jste správně odhadli její hloubku).
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Tento materiál vytvořila Česká spořitelna, a.s., Erste Private Banking, a byl poprvé uvolněn 
k rozšiřování 9. prosince 2013. 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.


