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Vážené klientky, vážení klienti,

dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách druhého letošního vydání Reportéra – 
čtvrtletníku Erste Private Banking České spořitelny. Jsou za námi první čtyři měsíce 
tohoto roku, které byly doslova nabité celou řadou zajímavých událostí, nevyjímaje 
politickou scénu (zejména pak tuzemskou), ale také domácí a zahraniční finanční trhy. 

Finanční trhy jsou již delší dobu charakterizovány poměrně značnou dynamikou vývoje. 
Výrazné růsty akciových a komoditních trhů, které jsou na jedné straně provázeny 
nemalou volatilitou, na straně druhé však současně atakují svá dlouhodobá maxima 
a prostředí nízkých úrokových sazeb, v mnohých z nás vyvolávají celou řadu otázek. 
Všechny, ať již je budeme formulovat jakkoliv, se v zásadě shodují v jednom: Kam 
v současné tržní situaci investovat své finanční prostředky? 

Na tomto místě bych se rád pozastavil u základního pravidla pro tvorbu jakéhokoliv 
investičního portfolia a tím je pravidlo diverzifikace neboli rozložení tržního rizika. 
Optimální poměr mezi očekávaným výnosem a podstupovaným tržním rizikem je vždy 
výsledkem správné kombinace minimálně základních tříd aktiv. Mezi ně patří nástroje 
peněžního trhu, dluhopisové nástroje a akcie, dále pak komodity a reality, popřípadě 
další alternativní instrumenty. Investovat pouze do jedné z těchto tříd aktiv s sebou nese 
vyšší tržní rizika, než jaká nese portfolio obsahující kombinaci všech. Přidáme-li totiž ke 
konzervativním nástrojům peněžního trhu a dluhopisům nástrojům malé množství akcií, 
celková rizikovost portfolia se díky korelacím (vzájemným vztahům) mezi jednotlivými 
třídami aktiv sníží a při stejném tržním riziku zvýší potenciál výnosu.

Diverzifikace má ve světě investic mnoho podob a kromě základního pojetí podle tříd 
aktiv je dobré uplatňovat také další hlediska, např. vyspělost trhů nebo teritoriální 
pohled. V Erste Private Banking České spořitelny se pravidlem diverzifikace při tvorbě 
investičních portfolií řídíme. Budeme velmi potěšeni, pokud ho budeme moci aplikovat 
při tvorbě právě vašeho portfolia, v souladu s vašimi cíli, očekáváními a potřebami. 

S blížícím se časem dovolených mi dovolte, abych vám popřál hodně odpočinku, 
načerpané energie, krásné zážitky a štěstí na cestách.

S úctou
Martin Loubr 
Erste Private Banking CZ, Regionální centra
Ředitel

Finanční trhy jsou 
charakterizovány 
značnou dynamikou 
vývoje
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Harmonogram velké recese
Aktuální recese zatím poctivě dodržuje časový harmonogram, 
který již známe z minulých recesí. Krok jedna: vytvoření 
bubliny a její splasknutí. Krok dvě: špatné úvěry vedou 
k bankovní recesi a zadření úvěrového kanálu, tedy k bankovní 
krizi. Krok tři: kombinace nedůvěry v budoucnost ekonomiky 
a zadření úvěrového kanálu způsobí ekonomickou krizi. Krok 
čtyři: stát ve snaze (za)chránit bankovní sektor a ekonomiku 
začne zvyšovat své deficity a dluhy. Ano, toto může velmi 
snadno vést a také vedlo k fiskální krizi. To je stav, kde jsme 
nyní a který nás bude ještě provázet nějakou dobu. Rád bych 
napsal, že maximálně několik měsíců, ale obávám se, že 
především u větších států bude fiskální krize bobtnat i několik 
let. A krok pátý? Ano, politická krize. Politická krize ve smyslu 
rostoucí popularity populistických stran s „jednoduchými“ 
recepty na řešení neradostné ekonomické situace voličů. 
Extrémním příkladem politické krize může být druhá světová 
válka po velké depresi. Neříkám, že něco takového nastane, 
a nenechám se ani vyvést z míry různými zaručenými 
předpověďmi kolegů prognostiků, jako je Nostradamus či 
mayský kalendář, kteří prognózují konec světa či větší konflikt 
do příštího roku. Nicméně pravda je, že v Evropě opět roste 
popularita populistických stran, což může znesnadnit realizaci 
tolik nutných reforem na ozdravení státních financí.

Podívejme se ale, jak se vyvinuly ony dva hlavní důvody 
ekonomické krize: důvěra a úvěrový mechanismus. Důvěra, 
měřena předstihovými indikátory, se mezi podniky vrátila na 

úrovně, které indikují další expanzi globální ekonomiky. 
A indikátory jasně říkají, že tahounem globální ekonomiky jsou 
rozvíjející se ekonomiky a z tohoto růstu jsou schopny profitovat 
jen ty vyspělé ekonomiky, kterou jsou schopny exportovat. 
Není proto překvapení, že roste rychle Německo a jádro EMU 
kolem něj, že se daří i českému vývozu. Takže problém 
v důvěře není.

Co úvěrový mechanismus? Banky začínají postupně změkčovat 
úvěrové podmínky pro podniky, a to jak v USA, tak v EMU. 
A v souladu se zlepšující se důvěrou a výrobou se začíná 
zlepšovat i poptávka po úvěrech. Jinými slovy: podniky začínají 
poptávat financování nejen pro svou výrobu, ale postupně i pro 
investice. Čili podmínka nutná pro ekonomický růst je splněna: 
úvěrový mechanismus je připraven plnit svou roli mazadla 
motoru (= ekonomiky). Zlepšení úvěrového mechanismu 
dokonce naznačuje, že ekonomika by už nyní mohla růst 
výrazně rychleji (a to i bez fiskálních balíčků). Tak proč neroste? 
Protože důvěra podniků se nepřenáší na spotřebitele. Důvod je 
jednoduchý. Během této recese se snížila zaměstnanost o více 
než 6 %. Ano, to je nejvíce ze všech poválečných recesí, což je 
naprosto přirozené, když tuto recese nazýváme největší 
poválečnou recesí. Nicméně trh práce se vyvíjí poněkud 
odlišně ve fázi ekonomického oživení. Růst zaměstnanosti je 
velmi pozvolný a neodpovídá rychlému oživení ve výrobě. Na 
tuto možnost jsme už upozorňovali, když jsme studovali minulé 
krize podobného charakteru, tedy krize spojené se systémovým 
selháním finančního sektoru. Po těchto krizích se trh práce 
zlepšoval jen pomalu, nezaměstnanost se vracela na 
předkrizové úrovně až po pěti letech. Aktuální čísla o tvorbě 
nových pracovních míst potvrzují jen pomalé zlepšení situace 
na trhu práce. Každý měsíc musí být např. v USA vytvořeno 
150 tisíc nových pracovních míst jen proto, aby se 
nezaměstnanost nezvyšovala. Podle našich propočtů musí být 
měsíčně vytvořeno v průměru 300 tisíc nových pracovních 
míst, aby došlo k poklesu nezaměstnanosti na předkrizové 
úrovně během pěti let. Aktuální tvorba nových pracovních míst 
je „jen“ 200 tisíc. Začátek této velké recese je spojován 
s nemovitostní krizí v USA. Nemovitostní bublina ale nebyla 
největší v USA. Pokud se podíváme na čísla o růstu cen 
nemovitostí, zjistíme, že za posledních 15 let ceny narostly 
více než v USA (o zhruba 100 %) v Irsku (o 400 %), Řecku 
(o 200 %) a Španělsku (o 150 %). Proto má tamní bankovní 
sektor problémy, protože s korekcí cen nemovitostí směrem 
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Pokračování oživení 
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které jsou právě teď závislé na růstu Číny (např. Německo, ale 
i Česko). Anebo centrální banka inflaci nepodchytí, což vlastně 
bude mít podobné důsledky, protože inflace omezuje 
dlouhodobý ekonomický růst. 

Když už jsme u rizik, dalším rizikem pro globální ekonomiku 
je cena ropy. Historická zkušenost jasně ukazuje, že 
výraznější nárůst cen ropy předcházel recesím. Jinými slovy, 
pokud cena ropy dále poroste, tento růst jasně zpomalí 
globální růst. Pokračujícím rizikem je samozřejmě fiskální 
krize. Nicméně je potřeba si uvědomit, že mezi velkými 
fiskálními hříšníky jsou USA. Neudržitelnost státních financí 
USA přitom ani tak nesouvisí s krizí, ale je více spojena 
s neudržitelností zdravotního a sociálního systému. Globální 
ekonomika tak sice roste a myslíme si, že tento růst bude 
pokračovat, nicméně nebe není bez mráčků a vidíme několik 
rizik, které mohou opět zpomalit globální ekonomický růst. 
Nicméně velkou výhodou finančních trhů je, že nabízí celou 
škálu možností a instrumentů, které ochrání či zhodnotí vaše 
investice v nejrůznějších makroekonomických scénářích.

dolů rostou problémy se splácením úvěrů na bydlení, které 
banky poskytly. Eurozóna nikdy nebyla optimální měnovou 
oblastí, protože jednotlivé ekonomiky jsou možná vše, jen ne 
homogenní. A právě míra heterogennosti se projevila s touto 
krizí. Na straně jedné máme periferii EMU s dluhovou krizí 
a neschopnost růst bez dalšího zadlužovaní. A na straně druhé 
pak Německo a jádro kolem Německa. Německo roste 
nejrychlejším tempem za mnoho let, nezaměstnanost neustále 
klesá. Důvodem není silnější domácí poptávka. Ne, ta je 
opatrná, nijak výrazně nepřispívá k silnému růstu ekonomiky. 
To, co táhne jádro kolem Německa, jsou exporty. A teď do 
tohoto guláše přidejme inflaci, která roste díky rostoucím 
cenám potravin a cenám komodit. A dostaneme Evropskou 
centrální banku v nesnázích. 

Celková inflace v EMU vzrostla nad 2 %. A cílem ECB je udržet 
inflaci pod 2 %, takže se cítí pod tlakem své odpovědnosti. 
Jejím hlavním a jediným cílem je cenová stabilita, na rozdíl od 
přesatlantického kolegy FEDu, který má duální mandát 
(cenová stabilita, ale i podpora růstu). ECB proto v březnu 
spustila komunikační kampaň, že je potřeba zvyšovat sazby. 
Finanční trh, který vidí strukturální problémy EMU, byl 
překvapen. A není se čemu divit. Podle našich propočtů by 
Německu skutečně slušely vyšší sazby ECB, někde kolem 
2,5 %. Ale Irsko, Řecko a Portugalsko by potřebovalo sazby 
snižovat, a to výrazně, ne je zvyšovat. Jinými slovy, tyto státy 
jsou v recesi, zažívají velkou fiskální restrikci, která bude 
muset pokračovat ještě několik let. A do toho by měla přijít 
ještě měnová restrikce. Státní dluh na HDP můžete snižovat 
úsporami ve státním rozpočtu a/nebo růstem HDP. Pokud 
bude ale HDP klesat, dluh bude naopak růst nebo musíte 
provést ještě drastičtější škrty, které ale také povedou 
k poklesu ekonomiky. Tyto slabé státy jsou tak skutečně 
kousek (některé více, některé méně) od nástupu do 
začarovaného kruhu, ze kterého lze vystoupit jen defaultem 
státu. Nicméně komunikační masáž ze strany ECB byla 
dostatečně silná a trh začal očekávat trojí zvýšení sazeb 
v letošním roce. V dubnu ECB sazby zvýšila, nicméně začalo jí 
být jasné, že nemůže spěchat s normalizací sazeb. Svou 
rétoriku zmírnila a po květnovém zasedání ji zmírnila ještě 
více. Myslíme si, že je skutečně pravděpodobné, že ECB dodá 
další dva nárůsty sazeb na 1,75 % na konci roku. Nicméně 
podle našeho názoru jsou rizika spíše asymetricky vychýlena 
směrem dolů díky růstovým vyhlídkám periferie EMU, ale i díky 

jednostranné závislosti jádra na růstu v rozvíjejících se 
ekonomikách. 

Co se týká rozvíjejících se ekonomik, patří sem Asie, Rusko, 
Latinská Amerika, ale hlavním představitelem je bezesporu 
Čína. Ta v posledních dvou letech dokázala zvýšit svůj podíl na 
světových dovozech o více než 2,5 pb. Nasávání dovozů ze 
strany Číny zvyšuje vývozy ze států schopných vyvážet. 
Nicméně silný růst v Číně přináší svá úskalí, které je nutno 
vybalancovat. A tím je růst cen. Silná poptávka se odrazila 
v růstu cen nemovitostí. Centrální banka začala zpřísňovat 
měnové podmínky, ať už růstem sazeb či povinných 
minimálních rezerv, ale i za použití méně obvyklých, rozuměj 
méně tržních opatření, jako je stanovení stropů na různé typy 
úvěrů. Ano, tempo růstu cen nemovitostí se zvolnilo. Ale 
strukturální ukazatele jako podíl ceny nemovitostí na 
disponibilním důchodu domácností (podíl vlastně měří, kolik 
let bude domácnost splácet průměrnou nemovitost) se v Číně 
vyšplhaly na úrovně, které jsme mohli vidět v Japonsku na 
začátku 90. let před splasknutím nemovitostní bubliny. 
Podobně se urychluje i růst spotřebitelských cen, a to nejen 
část týkající se potravin a ropy, ale i jádrová část inflace, která 
je právě navázána na domácí poptávku. Přirozeným rizikem 
tedy je, že vybalancování mezi růstem (a Čína potřebuje 
ekonomický růst) a inflací se nepovede. Centrální banka buď 
přežene utáhnutí měnové politiky a růst zpomalí více, než by 
bylo záhodno, což povede i ke zpomalení růstu těch ekonomik, 

David Navrátil,
hlavní ekonom
Česká spořitelna
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Investiční příležitost ukrytá v koši korporátních dluhopisů
Riziko investice spočívá především ve ztrátě, která hrozí 
v případě, že dojde k negativnímu vývoji na trzích nebo 
k nepředvídatelným událostem (jako je třeba povodeň, útok 
teroristů nebo zemětřesení). Posoudit riziko investice můžeme 
například analýzou vývoje investice v případě různých 
negativních scénářů. Pro tento účel můžeme použít velkou 
zásobu pozorovaných dat z nedávné finanční krize. Představa 
ztráty v případě negativních scénářů by pro nás měla být vždy 
ještě přijatelná, tj. neměla by ohrozit naši finanční situaci nebo 
životní úspory. Pokud to tak není, je míra podstupovaného 
rizika pro nás už moc velká a investice pro nás není vhodná, 
přestože očekávaný výnos z investice může být velmi lákavý.

U dluhopisů s vyšším ratingem nastává default poměrně 
zřídka. Investor je tak často přesvědčen o tom, že jeho investici 
problémy nepotkají, a spokojí se s malým úrokovým výnosem. 
O tom, že i mezi dluhopisy s dobrým ratingem se může objevit 
čas od času červivé jablko, se přesvědčili například majitelé 
dluhopisů Lehman Brothers. Agentura S&P dluhopisům této 
společnosti potvrdila 21. 3. 2008 rating A+, 9. 6. 2008 rating 
A1 (tj. stejné úrovně) potvrdila agentura Moody’s a 9. 7. 2008 
se připojila i agentura Fitch s potvrzeným ratingem A+. 
Události dále nabraly rychlý spád a 15. 9. 2008 společnost 
Lehman Brothers vyhlásila úpadek. Recovery rate těchto 
dluhopisů byla nízká, pouze 9,3 %, majitelé dluhopisů tak díky 
defaultu ztratili 90,7 % nominální hodnoty investice.

U dluhopisů s nižším ratingem je naopak default mnohem 
běžnější událostí a tolik nepřekvapí. Investoři za nesené 
kreditní riziko požadují větší kompenzaci v očekávaném výnosu 

Kreditní riziko
Snad každý investor investující do dluhopisů se setkal 
s pojmem kreditní neboli úvěrové riziko. Jedná se o riziko toho, 
že emitent dluhopisu nakoupeného v našem portfoliu (tedy 
vlastně náš dlužník) nedostojí svým závazkům, tj. „zdefaultuje“, 
nevrátí nám zpátky celou jistinu nebo její část a nezaplatí nám 
všechny úroky v termínu, na kterém jsme se dohodli. Důvodem 
může být buď nedostatek peněz, nebo prostá neochota dluhy 
splatit. V případě státních dluhopisů je dlužníkem vláda dané 
země, v případě korporátních dluhopisů je dlužníkem firma 
(korporace).

Pokud některý emitent dluhopisu v našem portfoliu zdefaultuje, 
nastává restrukturalizace dluhu, případně likvidace společnosti. 
Zdefaultovaný dluhopis můžeme také prodat na sekundárním 
trhu (např. v aukci). Ve výsledku tak většinou neodepíšeme 
celou investici do dluhopisu, ale z naší původní investice 
získáme určitou část nominální hodnoty zpět. Podíl získané 
části nominální hodnoty je označován jako recovery rate. 
V případě korporátních dluhopisů se recovery rate v průměru 
dlouhodobě pohybuje okolo 45 %. 

Kreditní riziko závisí na bonitě emitenta dluhopisu a na 
zajištění dluhopisu. Kvalita emitenta je pravidelně 
vyhodnocována nezávislými ratingovými agenturami 
(nejznámější jsou S&P, Moody's, Fitch). Tyto agentury posuzují 
hospodaření firmy, strukturu jejích aktiv a pasiv a ověřují míru 
zajištění dluhopisu. Dluhopisy na základě svého hodnocení 
oznámkují podle stupnice uvedené v tabulce. Přiřazená 
známka (rating) vyjadřuje schopnost splnění finančních 

závazků plynoucích z dluhopisu, a tedy míru podstupovaného 
kreditního rizika. K 21. 4. 2011 byl rating českých státních 
dluhopisů A (S&P), A1 (Moody's) a A+ (Fitch), rating České 
spořitelny byl A (S&P, Fitch).

Výnos vs. riziko
Znamená to tedy, že dluhopis s lepším ratingem je vždy lepší 
investice než dluhopis s horším ratingem? Bohužel, obecně to 
takto říci nelze. U každé investice se vždy za bezpečnost platí 
nízkým očekávaným výnosem a podstoupení většího rizika 
bývá odměňováno vyšším očekávaným výnosem neboli 
rizikovou prémií. Důležité je u každé investice zhodnotit, jestli 
je riziková prémie vzhledem k podstupovanému riziku skutečně 
dobrou odměnou a jestli je míra podstupovaného rizika pro 
nás ještě přijatelná. 

Ratingová stupnice Průměrná 
pravděpodobnost 

defaultu 
(pětiletá)

Průměrná 
frekvence 
defaultů 

během 5 let

Moody's S&P, Fitch

I n v e s t i č n í 
pásmo

Aaa AAA 0,05 % 1 z 2000

Aa1, Aa2, Aa3 AA+, AA, AA- 0,2 % 1 z 500

A1, A2, A3 A+, A, A- 0,7 % 1 z 150

Baa1, Baa2, 
Baa3

BBB+, BBB, 
BBB-

2 % 1 z 50

Spekulativní 
pásmo (high-
-yield)

Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB- 10 % 1 z 10

B1, B2, B3 B+, B, B- 20 % 1 z 5

Caa CCC 50 % 1 z 2

Ca, C CC, C, D 67 % 2 z 3

Podílový fond ERSTE koš firemních dluhopisů přináší možnost 
investice do portfolia zajímavých korporátních dluhopisů
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do splatnosti. Dluhopisy s nižším ratingem nesou také často 
větší kupon a přinášejí tak investorovi finanční toky už i během 
investice. Pokud investoři svoji investici rozloží do více dluhopisů, 
mohou z vyššího inkasovaného úrokového výnosu pokrýt 
případné ztráty ze zdefaultovaných dluhopisů a na celkovém 
portfoliu nakonec v součtu vydělat i tak zajímavý výnos.

Svět se neustále mění
Rating dluhopisu rozhodně není neměnná veličina. Firma 
s vysokým ratingem se může během několika let dostat do 
úpadku buď vlivem interních změn (neúspěšné projekty, 
ztrátové investice, neúměrný růst nákladů, odchod klíčových 
zaměstnanců, ztráta atraktivity výrobků…), nebo vlivem 
externích změn (přírodní katastrofy, vytlačení z trhu novými 
firmami s modernějšími výrobky a lepšími cenami…). Podobně 
se firma s nižším ratingem může během několika let zefektivnit 
a uspět na trhu nebo se může také dostat do úpadku.

Vývoj portfolia dluhopisů s nižším ratingem si konkrétně 
ukážeme na následujícím příkladě. Předpokládejme, že 
investujeme rovnoměrně do 100 dluhopisů různých emitentů 
s ratingem Baa3 a portfolio držíme do splatnosti, která je za 
pět let. Na základě dlouhodobých statistik publikovaných 
agenturou Moody's můžeme po pěti letech očekávat, že 
průměrně 36 dluhopisů bude mít lepší rating, 30 bude mít 
stejný rating, 31 bude mít horší rating a tři dluhopisy zdefaultují. 
Průměrně u 97 můžeme očekávat vrácení jistiny a zaplacení 
všech úroků bez problémů. Pokud bychom uvažovali pozorované 
chování v roce 2008 a 2009, můžeme po pěti letech takového 
vývoje v průměru očekávat, že 22 dluhopisů bude mít lepší 
rating, 34 bude mít stejný rating, 39 bude mít horší rating 
a pět dluhopisů zdefaultuje. Navrácení jistiny a zaplacení všech 
úroků můžeme průměrně očekávat u 95 dluhopisů. 

Vědomosti přinášejí zlatá jablka
Uvedený příklad předpokládá náhodný výběr dluhopisů pouze 
na základě ratingu bez jakékoliv další analýzy. Zkušený 
portfolio manažer, který má přehled o dluhopisovém trhu, zná 
pozadí a finanční situaci jednotlivých firem, dokáže zanalyzovat 
trendy vývoje jednotlivých odvětví a ze skupiny dluhopisů 
vybrat dluhopisy těch firem, které mají v porovnání s ostatními 
firmami stejného ratingového stupně lepší vyhlídky do 
budoucna. Jejich šance na splnění všech finančních závazků 
jsou tedy vyšší (kreditní riziko je relativně nižší). Dá se 
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Lucia Jarešová,
risk manažerka
Investiční společnost
České spořitelny

očekávat, že v takto vybraném portfoliu bude očekávaná míra 
defaultu nižší než celková míra defaultu na trhu.

ERSTE koš firemních dluhopisů
Abychom i běžnému investorovi umožnili investovat do 
diverzifikovaného portfolia zajímavých korporátních dluhopisů, 
připravili jsme nový uzavřený fond ERSTE koš firemních 
dluhopisů s pětiletou dobou do splatnosti.

Tento fond na začátku nakoupí pečlivě vybrané korporátní 
dluhopisy s ratingem v rozmezí Baa1 až B3 (Moody’s), 
respektive BBB+ až B- (Fitch, S&P), které následně pasivně 
spravuje. Pasivní správa znamená, že vybrané dluhopisy 
budou drženy až do splatnosti fondu a nebudou prodány ani 
v případě zhoršení kvality (ratingu) dluhopisu. Tímto způsobem 
se navíc sníží náklady fondu ve prospěch investora.

Portfolio navržené pro tento fond má ratingové složení uvedené 
na obrázku (použita stupnice Moody’s). Očekávaný výnos 
tohoto fondu za předpokladu, že nedojde k žádnému defaultu 
v portfoliu, je 4,5 % p. a. (informace jsou platné k 30. 3. 2011), 
tedy 24,8 % za pět let.

Pro lepší představu o rizicích spojených s touto investicí jsme 
pro vás otestovali chování tohoto konkrétního navrženého 
portfolia na 5000 simulacích. Na základě statistik publikovaných 
agenturou Moody’s jsme připravili dva objektivní scénáře 
vývoje trhu, a to dlouhodobý scénář založený na průměrném 

Baa1
30 %

Baa2
20 %

Baa3
7 %

Ba1
7 %

Ba2
11 %

Ba3
15 %

B1
5 %

B2
5 %

Návrh rozložení koše firemních dluhopisů

Zdroj: Investiční společnost České spořitelny

chování dluhopisů v závislosti na jejich ratingu (data od 1982 
do 2009) a krizový scénář založený na chování v letech 2008 
a 2009, kdy byl pozorován zvýšený počet defaultů, zhoršení 
ratingů a nižší recovery rate (35,7 %). Krizový scénář 
předpokládá tento negativní vývoj celých pět let. Veškeré 
uváděné výsledky jsou po započtení nákladů fondu. 

Za předpokladu dlouhodobého scénáře můžeme od investice 
průměrně očekávat pětiletý výnos 18,0 % a míru defaultu 
v portfoliu 7 %. V 99 % případů byl simulovaný výnos za pět let 
vyšší než 11,5 %. Pro zvědavé čtenáře prozradím, že nejhorší 
výsledek v simulacích vedl k výnosu 5,8 % za pět let. 

Za předpokladu krizového scénáře, který v simulacích 
předpokládáme po dobu celých pěti let, můžeme od investice 
průměrně očekávat pětiletý výnos 13,8 % a míru defaultu 
v portfoliu 11 %. V 99 % případů byl simulovaný výnos za pět 
let vyšší než 5,3 %. V tomto případě vedl nejhorší výsledek 
v simulacích k výnosu – 0,25 % za pět let. Ovšem 
pravděpodobnost tohoto výsledku je velmi blízká nule. Vývoj 
trhu by musel být velmi výrazně horší než vývoj, který jsme 
pozorovali během posledních pěti let.

Očekávaný vývoj Odhad rizika investice na hladině 99%

Výnos za 5 
let

Výnos p. a. Míra 
defaultu 

v portfoliu

Nejhorší* 
výnos za 5 

let

Nejhorší* 
výnos p. a.

Nejhorší* 
default rate 

během 5 
let

D l ouhodobý 
scénář

18,0 % 3,4 % 7 % 11,5 % 2,2 % 15 %

Krizový scénář 
trvající celých 
5 let

13,8 % 2,6 % 11 % 5,3 % 1,1 % 22 %

* horší výsledek nastane pouze s pravděpodobností 1 %
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maximální výnos na určité hranici, může získat třeba právě 
vyšší míru participace. Jestliže bude investor očekávat 
maximální růst například podkladového akciového indexu 
o 15 % za dva roky, může se vzdát výnosů plynoucích 
z růstu podkladového indexu nad tuto hranici a díky tomu 
získat například dvojnásobnou participaci než investor, 
který žádný cap nepoužil. Bude-li jeho odhad správný, 
dosáhne pak v případě mírného růstu indexu svého cíle 
15 % rychleji a jeho výnos bude vyšší. Dojde-li k vysokému 
růstu, pak tento investor o svých 15 % nijak nepřijde, avšak 
strategie bez omezení maximálního výnosu, jejíž výnos 
zpočátku rostl pomaleji, bude úspěšnější.

Prémiové vklady nabízejí několik možností i v případě 
smíšených očekávání ohledně budoucího vývoje. Vhodným 
řešením pro takové prostředí mohou být struktury, které 
využívají takzvané digitální opce. Tyto konstrukce pak 
přinesou investorovi prémii v pevné, předem známé výši, 
když bude splněna stanovená podmínka. Tou může být 
jakýkoli růst podkladového aktiva a vklad může prémii 
vyplácet i v případě mírného poklesu. Slavnou strukturou, 
která nese investorům výnos při kolísání trhu kolem „nuly“, 
je řada akciových prémiových vkladů. Tyto dnes velmi 
populární konstrukce generují výnos vyšší než fixní úrokové 
produkty i při poklesu jednotlivých akciových titulů až 
o jednu třetinu jejich počáteční hodnoty, a to dokonce na 
denní bázi. Při tvorbě investičního příběhu pro strukturu, 
jako je tato, je samozřejmě zapotřebí výrazně jiný přístup 
než u běžných růstových produktů. Analytici České spořitelny 

Tato strukturovaná depozita nabízejí možnost profitovat 
z širokého spektra podkladových aktiv a celou řadu 
rozmanitých konstrukcí. Umožňují jak využívat aktuální 
příležitosti na trhu podle doporučení analytiků, tak sestrojit 
investici přímo na míru podle přání klienta. Společné mají 
to, že při splatnosti garantují celou výši počáteční investice. 
Vhodně vybraný prémiový vklad však může být doplňkem 
portfolia investorů s velmi různými postoji k riziku: od těch 
konzervativních, kteří různé formy vkladu využívají historicky, 
až po ty dynamičtější, kteří mohou vložit své prostředky do 
některé z agresivnějších konstrukcí. 

Podkladové aktivum? Konstrukce? Příběh
Při volbě vhodného prémiového vkladu vyvstávají tři zásadní 
otázky: na jakém hřišti, jakou hru a s jakým rizikem hrát. To 
se odráží v kombinaci podkladového aktiva a konstrukce 
prémie. Co se týče podkladových aktiv, výběr se orientuje 
především na hlavní třídy aktiv: akcie, směnné kurzy, 
komodity a úrokové sazby, přičemž nejoblíbenější jsou 
právě akcie, respektive tematicky zvolené akciové koše. Ať 
už je klíč pro jejich výběr geografický, sektorový nebo má 
vybraný koš reprezentovat výkonnost co nejvíce 
diverzifikovaného akciového portfolia, vždy je důležité, aby 
klient rozuměl investičnímu příběhu, který za jeho výběrem 
stojí. Tento „příběh“, který shrnuje argumenty zdůvodňující 
volbu podkladového aktiva, musí samozřejmě ladit i se 
zvolenou konstrukcí a načasováním. Jasný příběh pomáhá 
investorovi pochopit chování jeho investice při různých 
budoucích scénářích tržního vývoje. 

Pro investorovu motivaci při volbě konkrétního produktu 
typicky není důležitý historický vývoj ceny zvoleného aktiva, 
nýbrž právě výhled příštího vývoje na zvoleném investičním 
horizontu. Zde se jako praktické vodítko ukazují například 
doporučení analytiků. U speciálních emisí proto Česká 
spořitelna využívá názory svého analytického týmu, případně 
další analytická doporučení v rámci Erste Group, takže není 
nutné, aby se investor sám orientoval v celé řadě 
rozmanitých analýz mnohdy specifických aktiv. 

Podle aktuálních očekávání se proto mění v nabídce 
zastoupení cyklických a necyklických sektorů, titulů s vyšší 
nebo nižší volatilitou, akcií s vysokou nebo nízkou 
dividendou, případně různých druhů komodit.

Stejně důležitá jako volba podkladového aktiva je i výběr 
adekvátní výnosové konstrukce. Prémiové vklady se 
neomezují jen na prostou sázku na růst nebo pokles 
kapitálových trhů. Podle aktuálních očekávání může klient 
volit z mnoha variant. Pro silně růstová očekávání může být 
vhodná například konstrukce s participací na růstu 
podkladového aktiva, a to třeba i se zdánlivě nižší 
participací, avšak bez omezení horní hranice výnosu 
(kterému se říká cap). Jestliže vybrané podkladové aktivum 
vzroste zásadním způsobem, roste neomezeně i výnos 
investora. 

Při očekávání mírnějšího růstu na trhu může zase dobře 
fungovat struktura s capem – za to, že investor omezí svůj 

Prémiové vklady se těší oblibě retailových i privátních investorů již několik let. Letos je navíc patrný výrazný nárůst zájmu investorů o různé speciální „emise“. O co staromódněji vám 
může bankovní depozitum jako forma investice znít, o to překvapenější budete skutečnými možnostmi prémiových vkladů.

Kde se berou prémiové vklady?

Při volbě vhodného prémiového vkladu vyvstávají tři zásadní 
otázky: na jakém hřišti, jakou hru a s jakým rizikem hrát
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proto vyvinuli speciální model pro výběr vhodných 
podkladových akcií na míru tomuto produktu: vedle výhledu 
na jednotlivé regiony a různá odvětví ekonomiky tento 
model hodnotí mnoho fundamentálních ukazatelů. Vedle 
stanovené minimální tržní kapitalizace tak zkoumá 
například dividendový výnos, volatilitu, ukazatele P/E nebo 
beta a jeden z koeficientů zahrnuje také očekávání 
ostatních hráčů na trhu.

Díky obměně koše vždy po několika měsících mají i investoři, 
kteří se k tomuto strukturovanému depozitu vracejí, 
omezenou expozici na riziko jednotlivých akciových titulů 
zastoupených v koši a jejich výsledné portfolio může být 
značně diverzifikované.

Vedle standardních řad dlouhodobě vydávaných produktů 
existují i speciální struktury vydávané ad hoc, které se 
vzájemně od sebe výrazně liší a které stojí typicky mimo 
hlavní proud. Důležité je samozřejmě správné načasování. 
Některé z nich používají podkladová aktiva, která nejsou tak 
obvyklá (ať už jde o elektřinu, korejské akcie nebo měny 
zemí těžících základní komodity), některé mohou využívat 
nejznámější akciové indexy. Vždy jsou ale podpořeny silným 
příběhem, který se může opírat o poslední změny 
v rovnováze mezi nabídkou a poptávkou, respektive o změny 
v jejich očekávání. Nejatraktivnějších parametrů dosahují ty 
strukturované produkty, za kterými je silný názor stojící 
v opozici k širšímu očekávání celého trhu.

Takové speciální prémiové vklady jsou vyrobené pro 
vyspělejší investory a jejich konstrukce může být poměrně 
složitá. Jako podkladová aktiva se uplatňují nejen pečlivě 
vybrané akciové tituly nebo méně obvyklé komodity – ať už 
jde o potraviny, kovy nebo energie. Pro stanovení finálního 
výnosu (prémie) využívají některé vklady i podklady mimo 
hlavní třídy aktiv anebo sledují například změny volatility 
určitého akciového indexu nebo sklonu křivky futures 
vybrané komodity. Ať už je podkladové aktivum 
sebeexotičtější a konstrukce sebekomplexnější, vždy platí, 
že investiční příběh musí být pro investora srozumitelný.

S investičním příběhem souvisí i časový horizont. U maturit 
do jednoho roku jsou častým podkladovým aktivem měny, 
neboť i většina analýz na měnách se zaměřuje právě na kratší 
období. Proto se i silné investiční příběhy nacházejí právě 

v tomto horizontu. Naopak u akcií je obvyklý doporučovaný 
investiční horizont v řádu několika let, což platí nejen pro přímé 
akciové investice, ale i pro strukturovaná depozita. 

Co se týče chuti po různé míře rizika, mezi prémiovými 
vklady mají investoři také možnost volby. Oproti 
převládajícímu názoru však není při tomto výběru 
nejdůležitější to, na co je vklad vázán (tedy jaké je 
podkladové aktivum). Pro investory s různým přístupem 
k riziku jsou k dispozici především různé konstrukce prémií. 
Pro ty konzervativnější připravujeme prémiové vklady, které 
mají buď přímo jistou nějakou část výnosu, anebo se jejich 
podmínka pro připsání prémie mění podle tržního vývoje 
tak, aby se klient neocitl zcela mimo trh. 

Konzervativní klienti si mohou zvolit z nabídky vkladů, které 
nabízejí denní pozorování vývoje podkladových aktiv. Častým 
pozorováním se riziko rozkládá na více rozhodných dnů, 
čímž roste pravděpodobnost dosažení vyššího než 
minimálního výnosu. Naopak konstrukce s jediným 
rozhodným dnem při splatnosti vkladu jsou více sázkou na 
jednu kartu, respektive na pravdivost vybraného investičního 
příběhu. Dynamičtější klienti mohou také vybírat mezi 
speciálními emisemi s vyššími potenciálními výnosy, avšak 
s nižší pravděpodobností (s vyšší mírou rizika).

Vlastní cestou
Díky své flexibilitě mohou prémiové vklady vznikat také na 
přímou poptávku klienta, který přijde s vlastním investičním 
příběhem, jemuž věří. Klienti přitom často vycházejí 
z existujících konstrukcí prémiových vkladů s tím, že je 
chtějí použít na podkladová aktiva podle svého výběru. 
Někteří klienti vyžadují pro svůj investiční názor i speciální 
konstrukci prémie. Oba přístupy jsou možné. Během diskusí 
s privátním bankéřem a po indikativním ocenění na trhu 
často vznikne produkt, který svými parametry původní 
očekávání nejen naplní, ale i překoná.
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Příklad výpočtu výnosu

Příklad pro konzervativního investora: denně uzamykaná prémie 
(pokud je směnný kurz USD/EUR ve stanoveném pásmu), garantovaný 
minimální výnos (pokud je mimo pásmo), měsíční refixování pásma 
podle vývoje trhu, roční horizont

Zdroj: Česká spořitelna

Martin Vlček,
produktový manažer
Česká spořitelna
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Vývoj ceny ropy

Příklad pro agresivního investora: Pokud ropa bude za 3,5 roku při 
splatnosti vkladu nad svou počáteční hodnotou, vyplatí vklad 50% 
prémii – velmi volatilní podkladové aktivum, vysoká možná prémie 
spolu s vysokým rizikem, že nebude vyplacen žádný výnos (původní 
výše investice je ale vždy garantována).

Zdroj: Bloomberg
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Na jedné palubě už i v Olomouci 
V Olomouci byla ve čtvrtek 5. května otevřena nová pobočka Erste Private Banking České spořitelny. 
Zařadila se tak do sítě exkluzivních a na diskrétnost zaměřených kontaktních míst určených 
k poskytování špičkové úrovně služeb pro vysoce náročnou privátní klientelu. 

Program slavnostního zahájení byl koncipován jako přelet luxusní třídou nad pěti evropskými městy – Vídní, 
Prahou, Paříží, Stockholmem a Petrohradem. Klienti a zástupci vedení Erste Private Banking měli po celý 
večer možnost degustovat pokrmy charakteristické pro jednotlivé metropole a zároveň se o těchto 
významných evropských destinacích dozvěděli nejrůznější zajímavosti. Hosté byli také seznámeni s týmem 
zkušených privátních bankéřů, kteří budou v nově otevřené pobočce zárukou kvalitní péče o individuální 
potřeby náročné privátní klienty. Široká paleta služeb v oblasti správy aktiv, investičního poradenství 
a financování se tak stává nyní snadno dostupnou i v samém srdci Hané.

Benefiční koncert Music for Japan 
na podporu obětí zemětřesení
Ve čtvrtek 5. května proběhl v pražském Rudolfinu benefiční koncert pro Japonsko, které se stále potýká 
s ničivými následky zemětřesení. Výtěžek z koncertu uspořádaného pod záštitou japonského velvyslanectví 
v Praze byl věnován Červenému kříži v Japonsku. Jedním z hlavních partnerů tohoto prestižního 
dobročinného kulturního projektu se stal také Erste Private Banking České spořitelny.

Posluchači v beznadějně zaplněné Sukově síni vyslechli pestrý program sestávající ze skladeb japonských 
autorů Hisaishi, Yamada a Okano, ale i Dvořáka, Montiho nebo Mahlera. Koncert zahájil pěvecký sbor 
Japonské školy následovaný vystoupením houslové virtuosky Biljany Pelič. Za klavírního doprovodu přednesla 
svůj sólový part také světoznámá sopranistka Michiyo Keiko.

Koncertu se kromě zástupců a klientů Erste Private Banking České spořitelny zúčastnil japonský velvyslanec  
Čikahito Harada a řada dalších významných osobností.
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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 30. května 2011. Česká spořitelna podléhá dohledu České národní banky. Podrobnější 
informace vám poskytnou privátní bankéři na výše uvedených kontaktech.

Kontakty

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Praha
Rytířská 29, 111 21 Praha 1
tel.: +420 956 713 881
fax: +420 224 641 069
e-mail: ersteprivatebanking@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Praha
Evropská 2690/17, 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 1912/64b, 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.: +420 956 751 260
mobil: +420 603 880 273
e-mail: krakusanova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Ostrava
nám. Dr. E. Beneše 6, 702 00 Ostrava 2
tel.: +420 956 761 240
mobil: +420 603 880 215
e-mail: hzahumenska@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Plzeň
nám. Republiky 235/36, 301 00  Plzeň
tel.: +420 956 747 220
mobil: +420 731 647 036
e-mail: pbednarova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Pardubice
tř. Míru 72, 530 00  Pardubice
tel.: +420 956 741 210
mobil: +420 731 647 038
e-mail: jhajkova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Hradec Králové
tel.: +420 956 741 210
mobil: +420 731 647 038
e-mail: jhajkova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Liberec
tel.: +420 956 741 210
mobil: +420 731 647 038
e-mail: jhajkova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – České Budějovice
tel.: +420 956 747 220
mobil: +420 731 647 038
e-mail: pbednarova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Jihlava
tel.: +420 956 751 260
mobil: +420 603 880 273
e-mail: krakusanova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Zlín
tel.: +420 956 751 260
mobil: +420 603 880 273
e-mail: krakusanova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Olomouc
tel.: +420 956 761 240
mobil: +420 603 880 215
e-mail: hzahumenska@csas.cz
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