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Vážení klienti,

významná událost konající se na přelomu května a června významně ovlivní další politické 
a tím také ekonomické směřování naší země. Většina z nás si klade otázku: Jak asi 
parlamentní volby dopadnou? V rámci probíhající kampaně najdeme celou řadu 
ekonomických otázek, jejichž řešení se liší podle toho, z které části politického spektra ta 
či ona strana právě je. Jedním z takových „horkých“ témat je bezpochyby nezaměstnanost. 
A právě na ni se chci blíže podívat. 

Nezaměstnanost v České republice reagovala na výrazný loňský propad HDP (-4,1 %), 
což se samozřejmě projevilo také na trhu práce. Naši situaci komplikovala skutečnost, že 
výraznou součástí české ekonomiky je průmysl. Ten byl propadem zahraniční poptávky 
v minulém roce postižen nejvíce, proto také nezaměstnanost v České republice vzrostla 
relativně více než v celé EMU. Ještě počátkem roku 2008 bylo 6,1 % nezaměstnaných. 
Koncem března 2010 byl tento ukazatel o 60 % vyšší, míra nezaměstnanosti dosáhla 
úrovně 9,7 %. Co můžeme očekávat?

Zdá se, že ekonomické oživení je solidně „zakořeněno“ a je vesměs taženo poptávkou ze 
zahraničí, zejména z rychle rostoucích států Asie (Indie, Čína). Spotřebitelská poptávka ve 
vyspělých ekonomikách zůstává nadále slabší, nicméně to nás tolik netrápí. Naše 
orientace na vývoz a skladba produkce dávají vzhledem k povaze oživení české ekonomiky 
solidní předpoklad k tomu, aby letos vzrostla zhruba o 2 %. To se musí postupem času 
projevit i na trhu práce. Nedá se samozřejmě očekávat, že se rychlý propad z konce roku 
2008 a počátku roku 2009 podaří hned zvrátit. Nicméně zhoršovat by se situace na trhu 
práce již neměla, věřím v optimistický výhled. 

Pomalu, ale jistě se blíží čas dovolených, a tak mi závěrem dovolte, abych vám popřál 
krásné zážitky, hodně odpočinku a načerpané energie.

Martin Loubr 
Erste Private Banking CZ, Regionální centra
ředitel

Nezaměstnanost je 
jedním z „horkých“ 
volebních témat
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Tanec na sopce
Nemohl jsem jinak než si pro název tohoto komentáře k trhům vypůjčit název skladby skupiny Genesis Dance on volcano. Na světě je zhruba tři tisíce aktivních sopek, nicméně v poslední době pozornost vzbuzují 
tři z nich. Všechny tři mají jedno společné: mohou napáchat škodu, ale samy o sobě kriticky nebezpečné nejsou. Aby se staly kriticky nebezpečnými, musely by spustit řetězovou vulkanickou činnost.

Island a černé labutě
První sopkou je samozřejmě islandská sopka nacházející se 
pod ledovcem s obtížně vyslovitelným názvem: Eyjafjallajökull. 
Příroda nás opět elegantně upozornila, že my lidé si můžeme 
plánovat, teoretizovat o oživení ekonomik, globální krizi, 
investicích, ale pak je tady ona, která může všechny tyto plány 
a teorie jedním šmahem zničit. Napáchané škody pro letecké 
společnosti byly vyšší než po 11. září 2001, přes 2 mld. dolarů, 
další škody sčítá turistický průmysl. Nicméně skutečné 
negativní dopady jsou vyšší než ztráty aerolinek a turistického 
průmyslu. Se zastavením leteckého provozu došlo i k zastavení 
jedné dopravní cesty pro zboží. A to pro Evropu důležité cesty, 
protože její podíl na celkovém světovém přepravovaném 
objemu je asi padesát procent. Podobná sopečná aktivita tak 
pro oživení ekonomického výkonu v Evropě představuje riziko.

Někteří nevěřící Tomášové upozorňovali, že nejde o nijak 
závažný problém. Že může dojít k otočení větrů. Že sopky 
vybuchují jen zřídka, a tak by finanční trhy neměly reagovat. 
Ano, větry (jetstreamy) se mohou otočit od Evropy nad Atlantik, 
ale v tom případě by se narušila dopravní tepna mezi Evropou 
a Severní Amerikou (kde letadlo nemůžete nahradit vlaky 
a kamiony, ale pouze loděmi). Ano, sopky nevybuchují příliš 
často, ale když už vybuchnou, může to mít dalekosáhlý dopad. 
Nicholas Taleb ve své knize Black Swan nazývá tyto události 
černými labutěmi. Události, které jsou málo pravděpodobné, 
ale mají dalekosáhlé důsledky. Logicky vás napadne, že pokud 
takové riziko existuje, mělo by být vždy zohledněno v cenách 

finančních aktiv. Nicholas Taleb však ukazuje, že tomu tak 
není. A proto se vyplatí nákup takových finančních instrumentů, 
kterými se dokážeme proti takovým událostem pojistit. 

Jak jsem uvedl, výbuch islandské sopky skutečně nebyl sám 
o sobě nebezpečný. Prach se nedostal příliš vysoko a bylo 
jasné, že brzy spadne zpět na zem ve formě dešťových srážek. 
Nebezpečný by byl, kdyby spustil řetězovou vulkanickou 
činnost – v tomto případě výbuch sousední sopky Katla, která 
by mohla mít sílu vymrštit prach do vyšších výšek, kde by už 
mohlo dojít k ovlivnění klimatu. Potenciální dopady? Odložení 
růstu v Evropě. Špatná úroda a růst cen potravin. Růst deficitů 
vlád. Růst inflace při nízkém ekonomickém růstu nazývající se 
stagflace. A nakolik je stagflace špatná, jsme se přesvědčili při 
ropných krizích v 70. letech.

Když budete číst tyto odstavce, bude už tekoucí magma 
začínající turistickou atrakcí Islandu. Hlavní poučení z vývoje 
na Islandu, a nejen z toho sopečného, je, že trhy mají tendenci 
podceňovat „málo pravděpodobné“ jevy. Použití uvozovek je 
na místě, protože pokud si trhy myslí, že je něco málo 
pravděpodobné, často této události dají pravděpodobnost 
nula a neberou v úvahu potenciální dopady. A to je špatně, jak 
například ukáže následující sopka. Nemohu si však odpustit 
pěkný vtípek na toto téma. Jde o otevřený dopis finančních 
investorů Islandu: „Dear Iceland, we said send ‚cash‘, not 
‚ash‘!“ (Milý Islande, říkali jsme, ať pošleš peníze a ne popel!)

Novodobá Atlantida
Další sopkou na našem seznamu je Řecko, které čelí krachu 
státních financí. Respektive se jen volí forma defaultu, tedy 
kdo ponese náklady. Zda řečtí občané, do čehož se zmlsaným 
Řekům moc nechce, nebo vlastníci řeckého dluhu, tedy 
především evropské banky. Anebo daňoví poplatníci v případě 
mezinárodní pomoci, ať už by byla v režii Evropské unie nebo 
Mezinárodního měnového fondu. Řecku se jako bumerang 
vrací nehorázné utrácení a zadlužování z 80. a 90. let, kdy si 
socialistická vláda, kterou řídil otec současného premiéra, 
kupovala voličské hlasy za peníze zahraničních investorů. 
Zatímco do 80. let vstoupilo Řecko s úrovní dluhu na HDP ve 
výši zhruba 20 %, během dvaceti let jej zvládlo zvýšit nad 
100 %.

Můžeme slyšet komentáře řeckých a evropských činitelů, že 
vývoj ceny řeckého dluhu je nyní řízen spekulanty. Trhy však 
aktuálně začaly správně vyhodnocovat riziko řeckého dluhu. 
Špatně ale je, že jim to trvalo několik let. Jinými slovy: za 
spekulantství můžeme označit minulý a ne současný vývoj cen 
řeckého dluhu. Za posledních dvě stě let mělo Řecko vážné 
fiskální problémy v 50 %! Takže případný default už nelze 
nazvat „málo pravděpodobným“ jevem. Finanční trhy udělaly 
základní, ale obvyklou chybu. Hodily Řecko do jednoho pytle 
s Německem, Francií a dalšími státy eurozóny. Ale eurozóna 
není homogenní celek! Patří sem státy, které se navzájem 
velmi liší v mnoha faktorech, nejen ekonomických, ale 
i v politických a společenských. 

Trhy mají tendenci podceňovat „málo pravděpodobné“ jevy
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absorbovat dovozy. Asie bude dlouhodobě tahounem 
globálního ekonomického růstu. Podobně jako byly USA. 
Nicméně růst musí být tažen primárně spotřebou domácností 
a nikoliv extenzivními investicemi, jako tomu bylo v minulém 
roce. 

Vlády však mají ještě jeden, a to velmi lákavý nástroj. Inflaci 
neboli, jak tento proces nazývají ekonomové, monetizaci 
dluhu. 

Jaký je závěr? Výše nastíněný vývoj ukazuje, že finanční trhy 
dlouhodobě podceňovaly zadlužení států a výnosy na 
státních dluhopisech by měly být na vyšších úrovních. A trhy 
nyní podhodnocují riziko vyšší inflace. Toto podhodnocení 
způsobuje, že „pojištění“ se proti vyšší inflaci je relativně 
levné.

A která je ta třetí sopka? Je to sopka Goldman Sachs. Tato 
investiční banka začala být vyšetřována z nekalých praktik. 
V tomto případě však zaspal regulátor: ten měl nástroje 
a indicie, aby zakročil mnohem dříve. Avšak politik chce najít 
generálního viníka: bankovní sektor je nabíledni. Případná 
řetězová aktivita, která by mohla být spuštěna touto sopkou, je 
politicky motivované přílišné zpřísnění bankovních regulí. 
Historie opět ukazuje, že případné ekonomické problémy byly 
zhoršeny přílišnou regulací, protekcionismem a přílišným 
zvyšováním role státu.

Ale pozor, nenechte se zmýlit. Řecko tvoří jen 2,6 % HDP 
eurozóny. Cynik by řekl, že vymazání Řecka z mapy eurozóny 
nebo Evropské unie by nebylo až tak nákladné při srovnání 
s náklady na jeho záchranu. ALE! Ačkoliv sopka Řecka není 
nebezpečná sama o sobě, opět může spustit řetězovou reakci. 
Finanční trhy si všimly, že fiskální problémy mají i další země, 
především na jihu Evropy, které pojmenovaly PIIGS: Portugalsko, 
Itálie, Irsko, Řecko a Španělsko. Tyto země společně tvoří 
třetinu HDP eurozóny. A jak dlouho bude trvat investorovi, než 
si uvědomí, že tady problémy nekončí? Německo je považováno 
za fiskálního Mirka Dušína a riziko státních dluhopisů ostatních 
zemí v Evropské unii je poměřované právě proti německým 
státním dluhopisům. Německý dluh na HDP je přitom 73 % 
(Německo tvoří asi pětinu HDP EMU). Nervozita kolem řeckého 
dluhu tak může snadno vyústit v řetězovou sopečnou činnost, 
která může potopit projekt eurozóny podobně jako bájnou 
Atlantidu. 

Čtyři fáze finanční krize
Je náhodou, že fiskální problémy probublávají na povrch 
zrovna nyní? Historie nám říká, že ne. Pokud se podíváme na 
historii v posledních dvou set letech, zjistíme, že finanční krize 
má zhruba čtyři fáze. V první fázi roste zadlužení domácností 
a podniků. Ve druhé fázi dojde k bankovní krizi. Třetí fáze je 
spojena s ekonomickou recesí. A čtvrtá fáze přináší fiskální 
krizi. Zatímco procházíme třetí fází, fiskální krize nám 
neodkladně buší na dveře. Není se čemu divit. Bankovní krize 
byla a je (a bude) spojena s opatřeními vlády na záchranu 
bankovního sektoru, kde záchranou je samozřejmě pumpování 

peněz do bankovního sektoru. Dále ekonomická krize vyvolá 
snížení příjmů do státní kasy. A na straně výdajů přirozeně 
dojde k růstu. Výdaje zvyšují jednotlivé sociální dávky spojené 
s rostoucí nezaměstnaností a samozřejmě schvalované balíčky 
na záchranu ekonomiky. Zadlužení vlád rychle akceleruje. 
Historie nám říká, že „Řecko je jen začátek“, protože s rychlým 
růstem dluhu rostl počet států v defaultu. 

Inflační medicína
Vlády mají několik možností, jak snížit dluh. Za prvé provést 
reformu. Ano, to může fungovat, ale záleží na formě reformy. 
Pokud je primárním nástrojem zvýšení daní, jsou tyto reformy 
neúspěšné. Zvýšení daní povede ke snížení ekonomického 
růstu, či dokonce k další recesi. Recese sníží příjmy do státní 
kasy, a naopak zvýší výdaje spojené s vyšší nezaměstnaností. 
A vláda opět řeší problém deficitů. Historická zkušenost 
naopak ukazuje, že pokud je primárním nástrojem snížení 
výdajů, má tato reforma mnohem větší šanci na úspěch. 

Dalším nástrojem je ekonomický růst. A skutečně, tohle byla 
cesta, která často pomáhala snížit dluh na HDP. Pokud čekáte 
nějaké „ale“, samozřejmě jedno mám. Zdrojem tohoto vyššího 
růstu byly především vývozy. Pokud má jedna ekonomika 
problémy se státním rozpočtem, není nesnadné vývozy zvýšit. 
Ale nyní nemá problémy jen jedna ekonomika, a proto 
představa, že všichni budou moci zvyšovat vývozy, je více 
přáním otce myšlenky. Jediným zdrojem růstu je Asie. Avšak 
Asie, a především Čína již naráží na schopnost efektivně 

David Navrátil,
hlavní ekonom
Česká spořitelna
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Chování 
investorů je 
velmi 
specifické 
a díky šíři trhů 
i velmi 
komplexní

Rizikovost investování

Investice s malým rizikem
Za bezrizikový výnos lze považovat krátkodobé úrokové sazby 
centrální banky. Běžný investor se k této sazbě ovšem dostane 
jen obtížně, má ale k dispozici něco velmi podobného 
– krátkodobé státní pokladniční poukázky. Všude ve světě 
nemusí tento základní bod platit, ale v České republice tento 
předpoklad pro korunu platí. U pokladničních poukázek má 
klient zabezpečeny všechny hlavní složky rizika: obchodní 
riziko (úroková sazba je jasně daná), riziko likvidity (vždy je 
možno zpeněžit) i riziko volatility (je téměř nulová). Nejkratší 
pokladniční poukázky trvající např. 13 týdnů nesou ovšem 
pouze 1,0 % p. a. a to není nijak lákavé. Tímto instrumentem 
téměř nulové riziko neboli jistota končí. Ano, klient může být 
odvážnější a koupit si nějaký delší státní instrument, např. 
tříletý státní dluhopis. Zde se již objevuje riziko obchodního 
modelu. Výnos při držení do splatnosti je u tohoto produktu 
již přibližně 1,8 % p. a., ale co riziko kredibility státu 
v následujících třech letech, než stát dluhopis splatí? 
S  velkou pravděpodobností zůstane vysoká (řecký investor 
situaci vnímá nejspíše zcela jinak). Riziko likvidity již znatelně 
roste. Dluhopis je sice velmi likvidní v normálních dobách, ale 
trh dluhopisů nefunguje v České republice na 100 %. Rozptyl 
cen na nákup a prodej dosahuje několik desetin procenta 
z ceny dluhopisu (nezřídka i celé 1 %), což činí při již zmíněném 
výnosu 1,8 % p. a. významné znehodnocení investice. 
Dluhopisový trh je navíc schopen v době extrémní krizové 
situace „zamrznout“. Velmi nepatrně roste i riziko volatility. Co 
když už za rok významně vzrostou krátkodobé úrokové sazby 
např. na 2 %? V té době již pouze dvouletý dluhopis klesne 
v ceně, aby reflektoval tento pohyb a nabízel také vyšší výnos. 
Klient buď dva roky počká, anebo akceptuje určitý mírný 
pokles ceny, tento dvouletý dluhopis prodá a koupí si nový, 
např. opět tříletý, který v té době může mít již mnohem vyšší 
a atraktivnější výnos. Do této chvíle se investor potýkal de 
facto s bezrizikovou investicí, která není s ostatními finančními 
aktivy korelována, a nemůžeme tedy zatím mluvit o portfoliu.

Tvorba portfolia
V hledání vyššího výnosu můžeme pokračovat dále, až např. 
k desetiletým dluhopisům, kde je výnos již 3,6 % p. a. Tento 

Paměť účastníků finančních trhů je velmi krátká a selektivní. Špatné zkušenosti jsou rychle nahrazovány pozitivními událostmi 
v dobách poklidného růstu trhů, jaký zaznamenáváme nyní. Pokušení pořídit si rizikové investice se stále zvyšuje. Skutečný 
investor by měl mít stále na paměti, že nic není zadarmo – a zvláště ne na finančních trzích. Rizikovost roste neúměrně rychleji 
než potenciál zhodnocení prostředků a toto pravidlo platí stále. 

výnos může být ovšem stále málo atraktivní. Klient se musí dál 
poohlédnout za hranice a najít státní dluhopisy jiných zemí 
s lepším výnosem. Co ale to měnové riziko? Dá se zajistit, což 
nás vrátí zpět na korunové úroky a ty se nám zdají nízké. 
Můžeme hledat někde mezi korporátními dluhopisy kvalitních 
společností (např. ČEZ, Česká spořitelna apod.). U těchto 
dluhopisů se úročení zvyšuje aktuálně o asi 0,5 % p. a. 
Nákupem korporátního dluhopisu klient významně mění 
rizikovost své investice, nicméně v době rostoucích státních 
dluhů nemusí být změna negativní. Pro velkou část klientů je 
takové zhodnocení již atraktivní. Velká část investorů ovšem 
s tímto zhodnocením není spokojena. Ví, že akcie je riskantní 
a těžko odhadnutelný instrument, a tak koupí jen malé 
množství. Vidí v novinách, že jsou takové akcie a akciové fondy, 
které zhodnotí prostředky i o 100 % za rok. Po pár měsících 
zjistí, že to je jen asi 10 % (nebo i výrazně více nebo mnohem 
méně). Finanční trh se mu ovšem zdá stabilní (je o tom téměř 
přesvědčen) a jeho finanční prostředky jako celek nijak 
neutrpěly. Klient přidá do svého portfolia další rizikový 
instrument – další akcii nebo nějaký strukturovaný produkt. Po 
čase u každého klienta vznikne touto metodou portfolio 
finančních investic. Co teď s tím? Co přikoupit? Co prodat? 

Teorie portfolia
O celkovém výsledku rozhoduje z 80 % rozložení celého 
portfolia, ale klient neví, zda je to jeho optimální či nikoliv. Ten 
hloubavější otevře odbornou literaturu a tam najde teorii 
O rozložení portfolia od pana Markowitze. Po bližším zkoumání 
klient objeví významné nedostatky tohoto teoretického 
konceptu. Hlavním nedostatkem je velká citlivost na 
odhadovaná data. Běžně se k odhadům používá až naivní 
extrapolace historických údajů. Denní výkyvy finančních 
instrumentů jsou dány dominantně změnou očekávání 
budoucího vývoje. Investor musí již do odhadů zapojit 
především instinkt a tím dostává do velmi teoretického modelu 
nekoncepčnost a nesystematičnost. Model samozřejmě není 
schopen odhalit krátkodobé výkyvy. I kdyby se mu to podařilo 
a jeho krátkodobý odhad by byl velmi dobrý, je výsledkem 
častá a významná obměna portfolia generující značné 
transakční náklady. Problém řeší moderní tzv. equilibirium 
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přístup zkombinovaný s modelem Blackl-Littermana. Tyto 
teorie se snaží přistupovat k reálnému finančnímu světu s tím, 
že každý má svůj odlišný názor a predikci spojenou s různou 
dávkou jistoty. Všechny teorie velmi málo pokrývají behaviorální 
prvky (socio-psychologické), které denně ovlivňuji finanční trhy, 
a tedy i klientův majetek. Chování investorů je velmi specifické 
a díky šíři trhů i velmi komplexní. 

Rizikovost portfolia
Obtížnost odhadnout budoucí vývoj tak vede investory 
k posuzování aktuální rizikovosti celého portfolia. Všeobecně 
je používaný koncept VAR – value at risk. VAR udává s předem 
definovanou pravděpodobností hodnotu rizika obsaženou 
v portfoliu. Neboli též hodnotu, o kterou může investor každý 
den přijít vlivem pohybu finančních trhů. Portfolio vykazuje 
určitou volatilitu a ta je měřitelná. Za jaké období volatilitu 
portfolia ovšem měřit? Tu za poslední dny či týdny – zajímá 
nás přece aktuální rizikovost. Aktuální volatilita nezachytí 
extrémní pohyby, ke kterým na finančních trzích dochází, a to 
i když je okamžitá volatilita relativně vysoká. Už jen běžný 
ekonomický cyklus trvá několik let. Chování trhů je k tomu 
ještě zpravidla iracionální, což potvrdily pohyby v posledních 
letech. Profesionální investoři se snaží s těmito excesy 
pracovat a použijí k vyčíslení rizikovosti např. 5x směrodatnou 
odchylku. Přesto jim teoretické koncepty čas od času nevyjdou. 
Pohyb trhu totiž ukáže, že vykázaný výkyv měl nastat jednou za 
10 000 let. Přesto nastal. Bezpočet takových případů 
potvrzuje, že klient údajům o rizikovosti nemůže bezhlavě 
důvěřovat. 

Další strategie je možno rozdělit na:
1. Benchmarkový (tržní) přístup – manažer se snaží překonat 

trh a dlouhodobě tak klientovi dodávat nadvýnos.

2. Absolute return přístup – manažer se snaží překonat na 
předem stanoveném horizontu minimální stanovený výnos, 
který je pro klienta přijatelný. Jednou z variant může být 
i tzv. CPPI strategie používaná u některých fondů (fondy 
řízených výnosů, click fondy).

3. Total return přístup – manažer se zaměřuje na celkový 
výnos investice. Typicky se jedná o tzv. HTM portfolia 
dluhopisů držených do maturity. 

Pro klienty privátního bankovnictví jsme jako nejvhodnější 
zvolili Absolute return strategii. Klientům nabízíme čtyři 

rizikové profily. Aby bylo možno dosáhnout vyššího zhodnocení, 
je nutné si uvědomit, že minimální zhodnocení musí být někde 
pod úrovní bezrizikové úrokové míry. Čím nižší je úroveň 
minima, tím větší prostor má portfolio k investování. 

Výše bezrizikové míry spolu s investičním horizontem určuje 
investiční možnosti. Tato definice má zásadní vliv na investiční 
strategii. Je upřednostněna snaha dodržet minimální 
zhodnocení, což vede k možnosti dosažení asymetrického 
profilu zhodnocení, limitované ztráty při klesajícím trhu a plné 
participaci při růstu trhů. Výsledkem je následně i nižší volatilita 
portfolia. Výkonnost fondu je především daná strategickou 
alokací aktiv (SAA) spojenou s taktickou alokací aktiv TAA.

Čas

Výnos

1 rok

R(rf) = 4% p. a.

R(rf) = 1% p. a.

Rizikový rámec při
úrokové sazbě 4 %

Rizikový rámec při
úrokově sazbě 1 % 

Cílovaný min. výnos: Ochrana kapitálu v 1 roce

Vliv výše krátkodobých bezrizikových úrokových sazeb

Zdroj: Investiční společnost České spořitelny
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Tomáš Ženčuch,
portfolio manažer
Investiční společnost
České spořitelny

SAA – strategická 
alokace aktiv

TAA – taktická 
alokace aktiv

Předpoklady Trhy jsou v dlouhém 
horizontu efektivní

Existují krátkodobé 
příležitosti

Cíl Stanovení 
dlouhodobé alokace 

Využití 
krátkodobých 
příležitostí

Potřebné 
informace

Klientské potřeby 
a omezení

Oceňovací modely 
a ekonomické 
informace

Zhodnocení Zhodnocení 
koresponduje 
s potřebami klienta

Dodatečné 
zhodnocení

Risk
management

Řízení dlouhodobé 
rizikovosti

Řízení krátkodobé 
rizikovosti

Výsledné portfolio je sestavováno na pěti úrovních:
1. úroveň – základní portfolio je sestaveno na základě SAA, 

tedy v dlouhodobém horizontu. Je to jediná úroveň, do 
které vstupuje i klient.

2. úroveň – výběr aktivních fondů generujících dlouhodobý 
nadvýnos.

3. úroveň – TAA jako krátkodobá odchylka od definované 
SAA. Na této úrovni se generuje hlavní investiční aktivita.

4. úroveň – řízení čerpání investiční kvóty s cílem dosáhnout 
asymetrického profilu zhodnocení. Trh se v různém čase 
chová rozdílně. Běžně se používají tzv. stop lossy. 

5. úroveň – řízení zainvestovanosti v závislosti na rozdílu od 
minimální úrovně. Výsledek TAA je používaný s různou 
intenzitou podle vývoje celkového majetku v posledním 
období.

Závěrem
Zhodnocení portfolia je dáno kombinací systematického 
přístupu k využívání subjektivních i objektivních možností 
a znalostí. Dochází ke skloubení čisté teorie a vlastní intuice.
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bank. Váha přitom roste se splatností. Na čím delší dobu investor 
peníze půjčuje, tím vyšší požaduje prémii.

Vyšší cíle neznamenají vždy ambicióznější cíle
Zkusme se podívat na faktory, které budou ovlivňovat jak chování 
centrální banky, tak prémie. Za prvé inflace. Inflace je nyní na 
velmi nízkých úrovních a nevidíme riziko bezprostředního 
rychlého růstu. Důvodem je velmi nízký růst domácí poptávky 
v rozvinutých ekonomikách typu USA a EMU, ale i v České 
republice. Nicméně centrální banky pumpují do ekonomiky 
peníze. To vytváří riziko, že v případě oživení spotřeby domácností 
začnou tyto peníze promazávat inflační soukolí. Můžete namítat, 
že centrální banky budou opatrné a nedovolí vyšší inflaci 
propuknout. Hlavní ekonom Mezinárodního měnového fondu 
Olivier Blanchard radí centrálním bankám zvýšit jejich inflační 
cíle. Jinými slovy říká „nechte inflaci vzrůst na vyšší úrovně“. To 
však způsobí, že v budoucnu budou muset úrokové sazby 
centrálních bank, a tedy i tržní sazby, vzrůst na vyšší úrovně. To 
je významná otočka v chování centrálních bank. Ty posledních 
třicet let nastolily režim snižování inflace, nyní hrozí riziko změny 
v chování. To by vedle vyšší inflace vedlo i k vyšší volatilitě inflace, 
což neznamená nic jiného než vyšší nejistotu v jejím budoucím 
vývoji. A za nejistotu se platí prémie. Tržní sazby by tedy měly 
vzrůst ještě navíc díky vyšší prémii.

Inflační oddlužení vlád
Inflační hrozbu vehementně podporují vlády svým zadlužováním. 
V komentáři k vývoji trhů píši o tomto riziku. Vlády budou muset 

Na co míří centrální banky?
Vývoj úrokových sazeb centrálních bank je bezprostředně spojen 
s vývojem ekonomiky. Není se čemu divit, takto jsou nastaveny 
cíle centrálních bank. V posledních třiceti letech získalo na 
popularitě takzvané cílování inflace, kdy má centrální banka za 
úkol pomocí svých nástrojů cílovat hodnotu nebo pásmo inflace. 
Dalším často doplňujícím cílem centrálních bank je podpora 
ekonomického růstu. Např. Česká národní banka má ústavou 
zadán úkol udržování cenové stability, což se projevilo ve 
stanovení cíle pro inflaci, aktuálně ve výši 2 %. Podporovat 
ekonomický růst tak ČNB může, jen pokud není ohrožen její 
primární cíl, tedy cenová stabilita. V podobném režimu funguje 
Evropská centrální banka, která má stanovený cíl pro inflaci „pod 
2 %“. Na druhou stranu centrální banka USA, FED, váží inflaci 
a ekonomický růst stejnými vahami. Obrázek ukazuje 
dlouhodobou vazbu mezi inflací a sazbou FEDu. Pokud roste 
inflace, rostou úrokové sazby centrální banky. A naopak. 
Samotná inflace dokáže vysvětlit 60 – 80 % pohybů úrokových 
sazeb centrálních bank. Zbytek jde na vrub ekonomickému 
růstu a případně dalším faktorům, jako je kurz, finanční stabilita 
atd. Samozřejmě že vazba mezi inflací a sazbami centrálních 
bank má své limity. A to na podlaze. Sazby totiž nemohou 
poklesnout pod 0 %. Takže i v případě, že by inflace poklesla do 
záporných hodnot, centrální banka může snížit sazby pouze na 
nulu. Aktuálně jsou sazby centrálních bank blízko této hranici: 
FED na 0 %, ECB a ČNB na 1 %. Prostor pro další pokles sazeb 
je tudíž velmi limitovaný.

Sazby na peněžním a dluhopisovém trhu se řídí podle sazeb 
centrální banky. Nicméně nejen podle té aktuální, ale i podle 
těch budoucích. Je to logické. Investoři porovnávají při půjčování 
peněz někomu jinému, zda by nebylo výhodnější tyto peníze 
raději uložit u centrální banky. Pokud půjčují peníze na rok, 
nezajímá je pouze aktuální sazba centrální banky (což je 
v případě ČNB dvoutýdenní repo sazba), ale vývoj sazeb centrální 
banky i v průběhu roku. Takže tyto sazby ovlivňují do velké míry 
očekávání ohledně vývoje sazeb centrální banky, a tedy vlastně 
očekávání budoucího vývoje inflace a ekonomického růstu. 
Nicméně to není vše. Investor musí vzít v úvahu ještě otázku 
likvidity a rizika. Likviditní omezení a riziko se zhmotňuje do 
prémie, která je připočítávaná k očekávání o sazbách centrálních 

Když se na finančních trzích začne mluvit o úrokových sazbách, o tom, kterým směrem se vydají, ještě není zcela jasné, o čem se přesně mluví. Může se mluvit o sazbách centrálních bank, 
sazbách peněžního a dluhopisového trhu… Tím výčet druhů úrokových sazeb nekončí, nicméně jde o základní tři sazby, na které se podíváme blíže.

Stropy a podlahy úrokových sazeb
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Inflace, meziroční v %
Úrokové sazby centrální banky (%)

Vazba mezi inflací a sazbou centrální banky (USA)

Zdroj: Ecowin

Inflace dokáže vysvětlit 60 – 80 % pohybů úrokových sazeb 
centrálních bank
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Podřízený dluhopis s pohyblivým kuponem
Dluhopis s pohyblivým kuponem je úročen úrokovou sazbou, 
která se stanoví vždy po šesti měsících podle aktuální 
šestiměsíční mezibankovní úrokové sazby PRIBOR. V případě 
růstu nebo poklesu této úrokové sazby vzroste nebo poklesne 
i kupon dluhopisu stanovený na další šestiměsíční období. 
Vzhledem k tomu, že úrokové sazby jsou pravděpodobně na své 
minimální úrovni nebo blízko ní, investice do tohoto dluhopisu 
zajistí, že v případě růstu sazeb poroste i jeho úrokový výnos. 

Dluhopis lze koupit na vybraných pobočkách České spořitelny 
za aktuální cenu, která je uvedena na kurzovním lístku 
dluhopisů České spořitelny. Každý pokyn je možné podat za 
minimální poplatek 100 Kč bez ohledu na počet dluhopisů, 
který nakupujete.

Podřízený dluhopis lze kdykoliv odprodat i před datem 
splatnosti za aktuální cenu podle kurzovního lístku dluhopisů. 
Zde je důležité, že hodnota dluhopisu s pohyblivým kuponem 
ve srovnání s dluhopisy s pevným kuponem při změně 
úrokových sazeb mnohem méně kolísá.

Podřízený dluhopis odráží kredit České spořitelny, která je 
emitentem tohoto dluhopisu, jako silné domácí banky. To 
umožňuje nabídnout vyšší výnos v porovnání s klasickými 
dluhopisovými instrumenty.

Autoři: 
David Navrátil, hlavní ekonom, Česká spořitelna 
Petr Schůt, produktový manažer, Česká spořitelna

dříve nebo později tento dluh začít řešit. A inflace je pro ně 
nejsnazší nástroj. Historie navíc ukazuje, že státy v případě 
rychlého růstu dluhu skutečně tento nástroj zvolily. Tržní úrokové 
sazby toto riziko aktuálně nereflektují. Jinými slovy by tyto sazby 
měly být na vyšších úrovních. Trh se nyní soustřeďuje na Řecko. 
Nicméně problém s růstem dluhu a budoucí potřebu jej řešit 
nemá jen Řecko nebo další státy na jihu EMU. Mají jej i takoví 
fiskální obři jako USA, Německo či Velká Británie.

Navíc historie ukazuje, že poslední fází finanční krize je fiskální 
krize, tedy defaulty či řízené restrukturalizace dluhů vlád. 
Pokud by trh správně vnímal toto riziko, požadoval by mnohem 
vyšší prémie, vyšší přirážku za půjčování vládám s vysokým 
dluhem a vládám s vysokým růstem dluhu. Např. Česká 
republika má relativně nízkou úroveň dluhu, ale má vysoké 
tempo růstu dluhu. Proto by česká vláda měla správně platit 
za své dluhopisy o procento až dvě více.

Bude cena ropy ještě někdy nad 140?
Třetí inflační hrozba pramení z komodit. Ropné šoky 70. a 80. 
let způsobily růst inflace nad 10 % a stejně tak i růst úrokových 
sazeb. Pamatujete na rok 2008, kdy cena ropy byla nad 140 
dolary za barel? Tehdy šlo o čistou spekulaci, protože svět 
postupně přecházel do recese, a proto růst cen komodit nebyl 
opodstatněný. Ale pozor! Podle našich odhadů by ropa 
skutečně měla na tyto a vyšší úrovně vystoupat. Sice ne v roce 
2008, ne v roce 2010, ale asi v roce 2015. Důvodem je 
pomalý růst nabídky a rychlý růst poptávky, která je tažena 
růstem v Asii, především v Číně. A růst ekonomiky o procento 
v Číně a v USA vyvolá jiný růst poptávky po ropě. Čína je totiž 
několikanásobně více energeticky náročná než USA. Čína, 
a vlastně celá Asie, bude pro svůj růst nasávat nejen ropu, ale 
i další komodity. A růst cen komodit se samozřejmě přelije i do 
inflace zemí, které bezprostředně nezvyšují poptávku po 
komoditách.

A budeme platit více za čínská trička z PET lahví?
A přesunem do Asie se dostáváme ke čtvrté inflační hrozbě. Asie 
totiž pomáhala centrálním bankám v jejich práci, protože levné 
asijské dovozy snižovaly inflaci. Toto se mohlo dít v době, kdy 
ekonomiky Asie rostly díky svým vývozům. A ty rostly díky nízkým 
cenám způsobeným nízkými náklady. Nyní ovšem svět očekává, 
že Asie vytáhne svět z recese. A ono se tak skutečně děje. Jinými 
slovy: růst Asie, Číny, Indie musí být čím dál více založen na růstu 
jejich domácí poptávky. Domácí poptávka může růst, pokud se 

lidem zvyšuje bohatství, tedy mzdy. Asie tak nebude přispívat 
k poklesu celosvětové inflace, ale spíše k jejímu růstu.

Nebojte se, nebudu tendenční a nevynechám protiinflační riziko. 
Tím je snižování zadlužení domácností v rozvinutých ekonomikách 
neboli snižování finanční páky. Pokud domácnosti budou splácet 
své dluhy, zbude jim méně na spotřebu. A nižší spotřeba 
představuje protiinflační riziko. Ano, toto představuje tzv. deflační 
riziko. Nicméně přenos na sazby bude limitován jejich aktuální 
nízkou úrovní. Jinými slovy: sazby mají své dno dané nulou. 
A historie nás naučila, že nemají svůj strop.

Produkty v době nízkých úrokových sazeb
Nacházíme se v období nízkých úrokových sazeb. V každém 
tržním prostředí je třeba využívat těch správných investičních 
příležitostí a vybrat si ten optimální produkt. Česká spořitelna 
představuje atraktivní nabídku produktů reflektující nízké 
úrokové sazby. Tyto produkty umožňují svému držiteli vydělat na 
jejich budoucím růstu. Jsou proto zvlášť vhodné pro investory, 
kteří očekávají návrat sazeb k obvyklým hodnotám. O tomto 
pravděpodobném vývoji mluví řada analytiků.

Jednoduše si mohou vybrat jak investoři, kteří investují své 
prostředky na delší dobu, tak i ti, kteří mají kratší investiční 
horizont a rozmýšlejí se, jak s volnými prostředky při 
současných nízkých úrokových sazbách naložit. 

Prémiový vklad ŠANCE
Tento prémiový vklad zaručuje úročení základní sazbou 4,10 % 
za celé prémiové období, které trvá dva a půl roku. V případě 
růstu ročních úrokových sazeb o více než 0,5 procentního bodu 
bude vklad za celé prémiové období úročen zvýšenou sazbou. 
Její aktuální výši se dozvíte od svého privátního bankéře. 
Referenční úrokovou sazbou je v tomto případě roční 
mezibankovní úroková sazba PRIBOR vyhlášená pro příslušný 
den Českou národní bankou. I tato sazba se v současné době 
pohybuje na svých historických minimech. 

V níže uvedeném grafu je čárkovaně vyznačeno navýšení 
referenční sazby, které by ve srovnání s dnešními hodnotami 
již vedlo k výplatě vyššího výnosu.

Založení vkladu a jeho vedení je zdarma a doba trvání vkladu 
činí 2,5 roku. Vklad i jeho výnosy podléhají stejnému pojištění 
a dani jako termínované vklady.
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Vývoj roční sazby PRIBOR

Zdroj: Česká spořitelna
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Večer plný gastronomických zážitků

Setkání na tenisových dvorcích nebo na golfovém greenu

Další setkání klientů Erste Private Banking České spořitelny se uskutečnilo 11. března 2010 v překrásných prostorách historické budovy České 
spořitelny v centru Liberce.

Po úvodním slovu Martina Kučery, ředitele Erste Private Banking, hosty přivítal také Rostislav Úlehla, ředitel oblastní pobočky v Liberci. Akcí provázel 
moderátor Justin Svoboda, který pozval všechny přítomné k pestrému rautu a popřál příjemný gastronomický zážitek. 

Hosté během večera ochutnali kulinářské speciality pěti různých světových destinací, konkrétně japonské, řecké, české, grónské a mexické kuchyně.  
Efektní byla také molekulární kuchyně – příprava sorbetů za použití tekutého dusíku. V neposlední řadě si mohli přítomní, především dámy, vyzkoušet 
vázání květin v japonském stylu ikebana a odnést si tak s sebou domů netradiční kvetoucí dárek.

Stejně jako v uplynulém roce i letos pro klienty Erste Private Banking připravujeme řadu sportovních aktivit.

Již tradičně bude pokračovat série pěti tenisových turnajů pod názvem Erste Private Banking Cup. Turnaje se uskuteční v tenisových areálech v Ostravě, Brně, 
Plzni, Praze a Liberci. 

Pro hráče, začátečníky i nehráče bude letos připravena také řada golfových aktivit. Pokračovat bude oblíbená celobankovní série turnajů pod názvem Česká 
spořitelna Fair Play Golf. Hráči si budou moci otestovat svůj handicap na pěti vybraných hřištích. Exkluzivně pro klienty Erste Private Banking se v období od 
května do září uskuteční golfové miniturnaje a akademie střídavě v Čechách i na Moravě.   

Pokud máte o účast na sportovních aktivitách připravovaných pro klienty Erste Private Banking zájem, prosíme kontaktujte svého privátního bankéře. Těšíme 
se na setkání s vámi – ať už na tenisových dvorcích nebo na golfovém greenu!

    PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS | 10
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Tento materiál má za cíl upozornit na služby a produkty v něm uvedené a není závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Česká spořitelna dále upozorňuje, že veškeré informace 
obsažené v tomto materiálu mají pouze informativní charakter. Případné využití tohoto materiálu při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje 
výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

Tento informační materiál vytvořila Česká spořitelna, úsek FT Retail Distribution, a byl poprvé uvolněn k rozšiřování 5. května 2010. Česká spořitelna podléhá dohledu České národní banky. Podrobnější 
informace vám poskytnou privátní bankéři na výše uvedených kontaktech.

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Praha
Rytířská 29, 111 21 Praha 1
Tel.: + 420 224 101 530
Fax.: + 420 224 641 069
e-mail: ersteprivatebanking@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Praha
Evropská 17, 160 00  Praha 6
Tel.: +420 224 995 385
Mobil: +420 731 647 039
e-mail: vidvorakova@csas.cz 

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Praha
Budějovická 1518/13b, 140 00  Praha 4
Tel.: +420 956 713 876
Mobil: +420 731 633 374
e-mail: shajkova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Brno
Jánská 6, 602 00 Brno
Tel.: + 420 542 125 203
Mobil: + 420 603 880 273
e-mail: eradeva@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Ostrava
nám. Dr. E. Beneše 6, 702 00 Ostrava 2
Tel.: + 420 596 209 144
Mobil: + 420 603 880 215
e-mail: hzahumenska@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Plzeň
nám. Republiky 36, 301 00 Plzeň 
Tel.: + 420 377 171 351
Mobil: + 420 731 647 036
e-mail: pbednarova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Pardubice
tř. Míru 72, 530 00 Pardubice
Tel.: +420 466 812 381
Mobil: +420 731 647 038
e-mail: jhajkova@csas.cz

Kontakty
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