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Vážené klientky, vážení klienti, 

čas dovolených se nezadržitelně přiblížil a řada z vás se v letních měsících chystá 
na cestu do zahraničí. Cílovou destinací mnoha Čechů, kteří vyrazí v létě za 
sluncem, se stanou mimo jiné také jihoevropské země, jako je Řecko, Španělsko, 
Itálie nebo Portugalsko. 

Není náhodou, že právě tyto státy jsou v posledních měsících často zmiňovány 
v souvislosti s evropskou dluhovou krizí. Ekonomika těchto zemí není v dobré 
kondici a jejich fiskální problémy způsobují nejednu vrásku na čele vrcholných 
politiků a čelných představitelů Evropské unie. 

Nejhorší scénáře analytiků o směrování k evropskému Lehman Brother se 
naštěstí nenaplnily a masivní zásahy ECB v podobě dvou akcí tříleté neomezené 
likvidity (tzv. LTRO) sice uklidnily velmi napjatou situaci na finančních trzích, nedá 
se však říci, že je vyhráno. Evropská ekonomika se ocitá v mírné recesi a nadále 
čelí problémům, jakými jsou negativní očekávání spotřebitelů a firem, zhoršené 
podmínky úvěrování a fiskální restrikce. 

Těchto problémů nezůstává ušetřena ani Česká republika. Za poslední tři čtvrtletí 
jsme zaznamenali hospodářský pokles a ocitli jsme se v recesi. Hlavním důvodem 
poklesu domácí ekonomiky je slabá domácí poptávka způsobená fiskální restrikcí 
a pozvolným zlepšováním trhu práce a nervozita kvůli dluhové krizi. Vláda v boji 
s deficitem státních financí zůstala brzdou hospodářského růstu a obavy 
z budoucnosti omezily investiční aktivitu podniků a soukromých osob. 
 
Podle řady analytiků mohou aktuální problémy jihoevropských států a případný 
odchod Řecka z eurozóny vyústit v kolaps evropské měny a vyvolat další finanční 
krizi. Pokud by tento scénář opravdu nastal, dopad na českou ekonomiku by mohl 
být značný. Velmi pravděpodobně bychom se mohli dočkat ještě nižších úrokových 
sazeb, zpřísnění regulace, poklesu domácí a zahraniční poptávky, investičních 
výdajů a vyšší míry nezaměstnanosti.

Věřme, že se tyto pesimistické scénáře nenaplní a politikům se nakonec podaří 
nalézt optimální řešení, na jehož konci bude ekonomické oživení a navrácená 
důvěra investorů. 

Vážené klientky, vážení klienti, dovolte mi, abych vám popřál krásné léto, příjemné 
chvíle v kruhu rodinném a spoustu nevšedních zážitků o dovolené.

Martin Kučera
Erste Private Banking CZ
Ředitel
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Rozpad… Raději to nazvěme změna počtu členů eurozóny

S eurozónou to nevypadá růžově. Tím neříkám nic nového. 
Vzhledem k tomu, že Reportér vychází v půlce června, tedy 
v době, kdy budou opakované volby v Řecku, tak se 
situace může ještě více vyostřit. Roste oblíbenost 
„populistů“, kteří tvrdí, že je možné zůstat v eurozóně, ale 
přitom neplnit podmínky pomoci, kterou přislíbily Evropská 
centrální banka, Evropská unie a Mezinárodní měnový 
fond. Poslední dva roky politici v eurozóně tvrdošíjně 
tvrdili, že Řecko udrží v EMU za každou cenu. Nicméně 
karta se postupně otáčí. V poslední době můžeme slyšet 
hlasy jak z Řecka, tak ze zbytku EMU, že je potřeba mít 
připraven plán B. Tedy řízené vystoupení Řecka z EMU, 
a to tak, aby bylo zabráněno chaosu.

Je to vůbec možné? Kritici uvádějí, že (znovu)zavedení 
národní měny není možné především proto, že aktuální 
dluhy jsou vypsané v eurech. Tudíž Řecko nebude moci 
využít oslabení své měny, protože své dluhy bude splácet 
v eurech. To by byla pravda, kdyby kontrakty nemohly být 
přepsány na novou měnu. Existuje ale princip „lex 
monatae“, který říká, že stát určuje svou měnu. Pokud byl 
dluh vydán pod národním právem, tak o změně měny budou 
rozhodovat národní soudy. Ty se mohou opřít o tento princip 
a změnit dluh v eurech na dluh v drachmách (ale 
i v pesetách, lirách, francích…). Problém nastává, když byl 
dluh vydán pod mezinárodním právem.

Kolik procent dluhů je tedy vydáno pod mezinárodním 
právem? Belgie, Francie, Německo, ale i Řecko, Portugalsko, 
Španělsko má méně než 20 % dluhopisů vydaných pod 
mezinárodním právem. To znamená, že tyto země by mohly 
velkou část svých dluhů změnit na dluhy ve svých národních 
měnách. Z tohoto pohledu to tedy možné je.

A pomůže to? Opět tady máme tábor kritiků, kteří říkají, že 
zavedení drachmy a její oslabení řecké ekonomice 
nepomůže. Nemá totiž silný exportní sektor, který by slabá 
měna podpořila. Ano, Řecko nedisponuje silným exportem, 
protože v minulosti zde mzdy rostly rychleji než produktivita 
práce. To rychle snižovalo konkurenceschopnost a exportní 
sektor ubíjelo. Neříká to ale, že znovuobnovení 
konkurenceschopnosti prostřednictvím oslabení měny by 
tento sektor nenastartovalo. 

Když  p rezentu j i ,  j ak  Řecko  z t ráce lo  svou 
konkurenceschopnost, tak ukazuji graf znázorňující, jak se 
vyvíjely jednotkové mzdové náklady. Ty neměří nic jiného, 
než jak mzdy rostou ve srovnání s růstem produktivity. 
Například v Česku ve zpracovatelském průmyslu jednotkové 
mzdové náklady v posledních deseti letech víceméně 
stagnovaly. Jinými slovy: růst mezd odpovídal růstu 
produktivity. V Řecku došlo ke zvýšení téměř o padesát 
procent. Jak by mohlo Řecko dosáhnout stejné produktivity, 
jako mělo před deseti lety? Jednou možností je snížit mzdy 
o padesát procent. V tu chvíli se v sále ozve nesmělý smích. 
Další možností, kterou zmiňuji, je zvýšit produktivitu 
o padesát procent. V tu chvíli je vždy smích citelně silnější. 
A pro úplnost, třetí možností je opustit euro, znovu zavést 
drachmu, která by oslabila řádově o desítky procent. 

Bankovní krize a jak z ní ven?
Problém eurozóny však Řeckem nekončí. Mnohem větší 
problém představuje Španělsko, které si prošlo řádově větší 
nemovitostní bublinou než USA, kde vzrostly ceny nemovitostí 
o desítky procent. Ve Španělsku a  Irsku se nezvýšily ceny domů 
o desítky procent,  ale dokonce o stovky procent. Tohle je matka 
nemovitostních bublin, vedle kterých vypadá ta americká jako 
nedochůdče. S čím je nemovitostní bublina spojena? S bublinou 
v bankovním sektoru, který prostřednictvím úvěrů tuto bublinu 
financuje. Je nutné zmínit, že bubliny mají ještě jednu důležitou 
vlastnost. Praskají. 

Prasknutí nemovitostní bubliny způsobilo v Irsku kolaps 
bankovního systému, jehož záchranu musel na sebe vzít 
stát. Něco podobného se začíná dít i ve Španělsku. Věděli 
jste, že ve Španělsku je nezaměstnanost vyšší než v Řecku? 
Ano, je. A samozřejmě s rostoucí nezaměstnaností se 
zvyšuje i počet nesplácených úvěrů, především těch 
hypotečních. Španělsko se tedy nachází ve velmi špatném 
stavu a pozornost finančních trhů by se dávno měla 
odklonit od Řecka právě ke Španělsku. A ona se odkloní 
a po zjištění situace nás bude opět čekat obrovský nárůst 
nervozity se všemi negativními dopady. A i Španělsko si 
projde bankovní krizí. 

Je bankovní krize pohroma? Během posledních dvaceti let 
zažilo svou finanční krizi Japonsko a Švédsko. Nicméně tyto 
dvě ekonomiky zvolily naprosto odlišný postup na řešení 
bankovní krize. Švédský přístup lze jednoduše popsat jako 
„k čertu s bankami, zachraňme bankovní systém“. Pokud 
byla některá švédská banka nesolventní, bylo její vedení 
vyhozeno, akcionáři přišli o vlastnická práva a špatná aktiva 
banky byla prodána. Pokud to nestačilo, došlo k prodeji 
i dalších aktiv. A na konci vyšla banka ozdravena. Pokud ji 
ozdravit nešlo, zbankrotovala. Co je důležité na tomto 
řešení? Za špatná rozhodnutí byl potrestán vlastník 
a management. Ale částečně i lidé a podniky za to, že si 
vybrali špatnou banku. Podle tohoto receptu všichni nesou 
odpovědnost za svá rozhodnutí. 

Japonsko zvolilo jinou cestu. Jejich scénář můžeme popsat 
„k čertu s bankovním systémem, zachraňme banky“. Bylo to 
dáno především ohromnou provázaností bank a podniků, 
tzv. keiretsu. Zachraňovaly se banky bez postihu špatných 
rozhodnutí, bez ohledu na to, zda takto zachráněné banky 
budou fungovat. 

Výsledek? Japonský bankovní systém nefunguje tak, jak by 
měl, a to ani po téměř více než dvaceti letech. Příznačně je 
japonský bankovní systém nazýván systémem zombie bank. 
A Švédsko? Jakmile ekonomika začala růst, ozdravený 
bankovní systém ji mohl začít podporovat. Proto je naprosto 
klíčové, jakou cestu zvolí EMU pro ozdravení svého 
bankovního sektoru. USA šly cestou, která se podobala 
švédskému přístupu.
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vzdělání a znalostech v matematice dominuje Asie: 
Singapur, Čína, Tchaj-wan a Hongkong zaujaly první čtyři 
místa. Pro srovnání: USA jsou v tomto žebříčku až na 31. 
místě, Česká republika na místě 27. a Slovenská republika 
na 23.

Tato historie má jeden skutečně důležitý aspekt. Aby byl 
bankovní sektor ozdraven dlouhodobě a nikoliv pouze 
krátkodobě (kdy se přijímají opatření, jen aby problémové 
banky „nepadly“), je nutná eliminace morálního hazardu. 
Pokud budou banky, podniky a domácnosti vědět, že vždy 
bude čekat záchranná síť, ať udělají jakékoliv rozhodnutí, 
tedy i špatné, tak za pár let můžeme být svědky další krize.

Fiskální konsolidace za každou cenu
Evropou se rozšířila mánie fiskálních úspor, škrtů a zvyšování 
daní. Ministři financí Evropské unie se předbíhají v tom, kdo 
přinese větší škrty a vyšší zvýšení daní. Největší fiskální 
úspory probíhají na jihu Evropy. Ale i v Česku můžeme vidět 
důsledky této mánie. Nicméně tato medicína snižuje výkon 
ekonomiky. A plán na dosažení deficitu je pak revidován 
směrem k horšímu výsledku. Reakcí jsou pak další úspory 
a růst daní. Téměř to vypadá jako začarovaný kruh. 

Ale i mezi ministry financí Evropy najdeme jednoho, kterého 
můžeme označit za punkera. Jak totiž reaguje takový punker 
na krizi? Fiskální restrikcí? Nikoliv. Růstem daní? Přesně 
naopak. Snižuje daně. A to i přesto, že pak vypadá mezi 
svými „škrtacími“ kolegy jako blázen. Ti mu říkají, že takovéto 
opatření přece sníží výběr daní! Takové opatření přece zvýší 
deficit vlády! Takové opatření přece zvýší státní dluh!

A jaký je skutečný výsledek takovéto pošetilosti? Tato země 
dosáhla vyšších růstů ekonomiky. Pokud se podíváme na 
její průměrný růst od roku 2007, zjistíme, že růst ekonomiky 
je dokonce nejvyšší z vyspělých ekonomik. Škarohlíd řekne: 
„No jo, růst, ale za jakou cenu? Je přece vykoupený růstem 
dluhu.“ Skutečně? Rostl dluh této vlády jako ve většině zemí 
Evropské unie? Nebo dokonce rychleji, když snižovala 
daně? Naopak, dluh dokonce mírně poklesl. Tato vláda má 
dluh vlády 36 % HDP! Státní rozpočet je v mírném přebytku, 
nikoliv v deficitu.

Tipnete si, o kterou ekonomiku jde? Nebudu vás napínat. Opět 
se jedná o Švédsko. A tím punkerem je Anders Borg, který 
s náušnicí v uchu a dlouhými vlasy vypadá jako ministr financí 
skutečně netradičně. Švédsko úspěšně vyřešilo svou bankovní 
krizi v devadesátých letech, úspěšně řeší fiskální problémy. 
Proč tedy nehledají politici více inspirace v této ekonomice?

Made in EM
Vyspělé ekonomiky trápí a budou trápit následky 
nadměrného zadlužení a finanční krize ještě mnoho let. To 
pro někoho může znít jako velmi pesimistický ortel. 
Nicméně to pro tyto ekonomiky neznamená konec. A navíc 
tady máme i svět, který roste. Pokud jste ekonomika, která 
je schopná se na tento svět navázat, můžete se svézt na 
této růstové vlně. Tím světem jsou rozvíjející se ekonomiky 
neboli Emerging Markets. 

Rozvíjející se ekonomiky jsou tahounem globální ekonomiky. 
Pro srovnání: sedm nejvyspělejších ekonomik rostlo za 
poslední tři roky v průměru o necelá dvě procenta. Na druhé 
straně rozvíjející se ekonomiky o 6,5 %. Pozitivní je, že 
vyspělé ekonomiky, které jsou konkurenceschopné a jsou 
schopny vyvážet, se mohou na tomto růstu „přiživit“. To je 
dobrá zpráva pro Německo a jádro kolem něj. Tedy i Česko. 
Pesimisté obvykle namítají, že rozvíjející se ekonomiky tvoří 
jen malou část globální ekonomiky, a tudíž svět nespasí. Za 
druhé že se přehřívají. A za třetí že pouze kopírují nápady 
těch vyspělých ekonomik. OK. Tak se na to podívejme.

Rozvíjející se ekonomiky tvoří třetinu globální ekonomiky. 
Bývávalo. Tak v osmdesátých letech. Nyní rozvíjející 
ekonomiky tvoří polovinu světové ekonomiky, což není malá 
síla. Navíc potenciál pro růst životní úrovně obyvatel 
v těchto ekonomikách není ani zdaleka vyčerpán. Řekněme, 
že ekonomická úroveň na obyvatele v sedmi nejvyspělejších 
ekonomikách je sto procent. Na kolika procentech je tato 
úroveň v rozvíjejících se ekonomikách? Vyrostla zhruba 
z 10 % na začátku devadesátých let na 17 %. Tohle dobře 
ukazuje potenciál, který tyto ekonomiky mají.

A že se rozvíjející ekonomiky neobejdou bez nápadů těch 
vyspělých? Vezměme si Čínu, protože ta je považována za 
největšího světového kopírovače.

Pokud počet podaných patentů upravíme velikostí 
ekonomiky, aby tento údaj byl porovnatelný mezi zeměmi, 
zjistíme, že Čína je osmá nejlepší. Česko se nachází na 
chvostu tohoto žebříčku. Dále existují standardizované 
indikátory, které umožňují srovnání úrovně vzdělání napříč 
zeměmi. Z posledních výsledků můžeme např. vidět, že ve 
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Rising Markets, nový terminus technicus v Erste Group
ekonomickým růstem, tedy i nízkým růstovým potenciálem. 
Následně je vyřazeno dalších 20 zemí, nyní těch nejchudších. 
Důvodem je jejich ekonomický a politický vývoj, který není 
na odpovídajícím standardu.

V dalším kroku jsou pak analyzována data na základě dvou 
vstupů. Je využíván Corruption Perception Index organizace 
Transparency International pro hodnocení míry korupce 
v jednotlivých zemích. Míra korupce je mimo svůj morální 
rozměr také ukazatelem určitých vícenákladů v ekonomice. 
Druhým vstupem jsou data Human Development Indexu 
Organizace spojených národů. Tento index prezentuje úroveň 
kvality lidského života, porovnává údaje o chudobě, 
gramotnosti, vzdělání, průměrné délce života a porodnosti. 
Tento index je prezentován Organizací spojených národů od 
roku 1993.

Erste Group představila přibližně před rokem novou strategii 
pro teritoriální výběr akciových a dluhopisových titulů. Tato 
strategie je postavena na nové selekci zemí v rámci celého 
světa a měla by klientům/investorům přinést do jejich 
portfolií nový přístup pro výběr investic. Vhodně tak nabízí 
diverzifikaci portfolia i na úrovni odlišné filozofie výběru 
teritorií, kde investovat.

Obvykle se kapitálové trhy rozdělují na rozvinuté (embedded) 
a rozvíjející se (emerging).

Rozvinuté trhy charakterizuje vysoký objem HDP na jedné 
straně, na druhé jeho relativně nízký růst. Vysoká úroveň 
regulace přispívá ke stabilitě finančního sektoru, 
ekonomická aktivita uvnitř jednotlivých zemí je podložená 
vysokou úrovní právní jistoty. Veřejné finance rozvinutých 
zemí mají rostoucí deficity. Tím roste do budoucna riziko, že 
budou tlačeny do situace nutného snižování vládních 
výdajů. Jedním z problémů rozvinutých zemí je také jejich 
demografický vývoj. Jedná se zejména o úbytek aktivní části 
obyvatel. Rozvinuté země jsou zejména USA, Kanada 
Japonsko a země EU.

Rozvíjející se trhy lze charakterizovat vysokými růsty HDP, 
růstem ekonomických standardů a inovací. Veřejné výdaje 
jsou investičního charakteru, zejména jde o investice do 
infrastruktury. V porovnání s rozvinutými trhy je jejich 
regulatorní prostředí méně rozvinuté a regulace zatím spíše 
následuje potřeby jednotlivých ekonomik. Jejich populační 
vývoj není také bez rizik, nicméně roste počet aktivně 
pracujících lidí. Jde o Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a ostatní 
asijské a latinskoamerické země.

Ideálním řešením pro investora by byla kombinace pozitivních 
faktorů pro výběr jednotlivých národních trhů z obou skupin. 
Toto je základní myšlenka pro investiční strategii nazvanou 
Rising Markets, kterou mohou nyní využívat i investoři 
v České spořitelně.

Rising markets, nebo také „vycházející trhy“, jsou země, které 
by měly mít následující základní parametry: růst práceschopné 
části obyvatelstva, vysoký ekonomický růst, vysokou úroveň 
politické a ekonomické stability a k tomu také nízkou úroveň 
korupce a rostoucí životní úroveň obyvatel. Vše tedy s úkolem 
nalézt takový investiční prostor, který při nadprůměrném 
ekonomickém růstu přinese také relativní stabilitu (politickou, 
ekonomickou). Zároveň se hledají takové země, kde lze hovořit 
o relativně nízké míře korupce a souvislém a trvalém růstu 
životní úrovně obyvatel.

Tuto atraktivní investiční filozofii výběru investičních příležitostí 
reprezentuje ESPA STOCK Rising Markets Fund, fond, který 
přináší investorům možnost podílet se na vývoji akciových trhů 
vybraných zemí s ohledem na výběr indexu Erste Rising Market 
Equity Index.

Podívejme se blíže na investiční filozofii a strategii fondu. Na 
úrovni investiční strategie je v prvním kroku definován 
investiční prostor, a to na základě vstupních dat zemí, kde 
zdrojem jsou analýzy a reporty Mezinárodního měnového 
fondu a Organizace spojených národů. Základními parametry 
jsou tedy dostupná ekonomická data.

Ve druhém kroku dochází k vyjmutí 20 nejbohatších zemí 
světa. Jsou to rozvinuté země s relativně nízkým 

Teritoriální výběr zemí na základě ekonomických fundamentů 
doplněný o další parametry: demografický vývoj, úroveň korupce, 
růstu životní úrovně a vzdělání obyvatel.
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Vývoj denní hodnoty fondu ESPA STOCK Rising Market (EUR)

Zdroj: Erste Asset Management
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Následuje porovnání údajů o růstu HDP a populačního vývoje 
ve sledovaných ekonomikách.

Populační vývoj je velmi důležitým parametrem pro budoucí 
vývoj ekonomiky. Mimo velmi často diskutovanou souvislost 
s penzijními systémy jde také o faktickou možnost využití 
pracovní síly. Pokud porovnáme některé země, pak můžeme 
vidět situaci, kdy například největší evropská ekonomika, 
Německo, v dnešní době stejně jako Turecko na úrovni 
82 milionů obyvatel, bude v následujících letech s ohledem na 
vývoj populace spíše stagnovat. Naopak v Turecku 
v následujících obdobích uvidíme postupný růst počtu 
obyvatel. Důležitá je pochopitelně také struktura populace, 
a to zejména poměr počtu aktivních obyvatel oproti celku. Trhy, 
které nesplňují nastavená kritéria, vypadávají z výběru.

Úplně posledním krokem je pak vyřazení takových zemí, které 
mohou mít aktuálně politický problém nebo je postihla přírodní 
katastrofa.

Výsledkem takto strukturovaného procesu teritoriálního výběru 
podle daných kritérií se dostáváme k „investičnímu prostoru“, 
ve kterém se ESPA STOCK Rising Markets Fund pohybuje.

Aktuálně jsou v indexu Rising Markets zastoupeny následující 
země: Čína, Indie, Brazílie, Mexiko, Indonésie, Rusko, Turecko, 
Saúdská Arábie, Egypt, Thajsko, Malajsie, Argentina, Jihoafrická 
republika, Kolumbie, Polsko, Vietnam, Filipíny, Peru, Alžír, Chile, 
Kazachstán, Ukrajina, Rumunsko a Maroko.

V každé z těchto zemí fond ESPA STOCK Rising Markets Fund 
nakupuje listované akcie (případně ADR, GDR – americké, 
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resp. globální depozitní certifikáty) při základní podmínce tržní 
kapitalizace min. 250 milionů USD a denním obratu akcie min. 
250000 USD, obvykle tedy pět nejlikvidnějších a největších 
akcií v každé zemi.

Fond ESPA STOCK Rising Markets je ideálním doplňkem pro 
investici na rozvíjejících se trzích (např. ESPA STOCK BRIC). 
Investor investuje do široce diverzifikovaného portfolia 
řízeného s vysokou mírou disciplíny s ohledem na konstrukci 
indexu a limitované možnosti se od indexu odchýlit. Investor 
navíc může nakoupit některé tituly, které by jinak jako retailový 
investor nenakoupil. Jedná se zejména o některé asijské 
a africké trhy, které nejsou běžně zastoupeny ve standardních 
investičních strategiích. Investiční potenciál také doplňuje 
možné posilování lokálních měn, jež je součástí investiční 
strategie fondu. Fond není zajištěn do české koruny. Investor 
by měl mít také na paměti, že se jedná o plně zainvestovaný 
akciový fond, a tedy o instrument s vysokými výkyvy ceny. 
Doporučený investiční horizont fondu je pět a více let, a je tedy 
velmi vhodný pro pravidelné investování.
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Erste Asset Management GmbH
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Cílem fondu ISČS Top Stocks je dosahovat pravidelného 
ročního kladného korunového zhodnocení při zachování 
potenciálu dlouhodobého zhodnocování investic podílníků. 
Což v praxi znamená například to, že nesnížím podíl akcií 
v průběhu roku jenom proto, že už mám tzv. vyděláno. Taky to 
znamená, že se nesnažím stavět své sázky vůči složení 
nějakého akciového indexu, primární cíl je absolutní 
zhodnocení jednotlivých akcií.

Za účelem naplnění tohoto cíle investuji do koncentrovaného 
portfolia obsahujícího zpravidla 25 investičních nápadů 
(„focus investing“) s přibližně stejným, 4% podílem na 
portfoliu. Jednotlivé společnosti aktivně vybírám s ohledem 
na jejich potenciál dlouhodobého zhodnocení („stock 
picking“). Peněžní prostředky shromážděné na běžném účtu 
investuji zejména do akcií obchodovaných na vyspělých 
akciových trzích v USA, Kanadě a v Evropě. Podíl akcií na 
portfoliu se může pohybovat od 80 % do 100 %. Měnové 
riziko investic do zahraničních akcií je neustále plně 
zajišťováno prostřednictvím měsíčních měnových swapů.

Můj přístup „stock-pickingu“ se nijak výrazně neliší od 
standardních postupů ostatních investičních manažerů. 
Také já detailně zvažuji jednotlivé nápady a analyzuji 
příslušné společnosti, než se rozhodnu uskutečnit 
příslušnou investici. Při své analýze se zaměřuji na odhad 
růstu základních veličin, jako jsou tržby, zisk a volné cash-
-flow. Zajímají mě především situace, kde se domnívám, že 
mnou odhadovaný dlouhodobý růst těchto veličin je 
mnohem vyšší než aktuální tržní očekávání, a kde výše 
růstu těchto veličin je dostatečná pro dosažení mnou 

růstem ziskovosti, kterého po dobu investice dosáhne společnost, 
do jejíchž akcií jsem investoval; změnou relativního ocenění P/E, 
pomocí kterého investoři ohodnocují schopnost společnosti růst do 
budoucna, a inkasovanými dividendami v průběhu trvání investice. 

Pro ilustraci, o co se ve fondu snažím, jsem používal dva 
příklady. Primárně se snažím najít takovou společnost, která je 
schopna dlouhodobě růst (tj. zvyšovat počet prodaných výrobků 
a tím pádem i tržby a pomocí provozní páky také zvyšovat své 
zisky o něco rychleji než tržby). Optimálně by tento budoucí růst 
měl být vyšší, než analytický konsenzus aktuálně očekává. 
Tento mnou hledaný růst by měl být vyšší než přibližně 6 % 
ročně, což je dlouhodobý průměrný růst ziskovosti společností 
obsažených v indexu S&P500. Pak mě zajímá, jestli mnou 
očekávaný scénář již není v cenách akcií započítán. Snažím se 
vyhnout méně výhodnému případu, kdy veškerý výnos, který 
společnost díky růstu ziskovosti vyprodukuje, je eliminován 
poklesem relativního ocenění P/E, protože investoři po naplnění 
mého scénáře očekávají mnohem nižší budoucí růst, než 
společnost v uplynulých letech předvedla. Naopak optimální 
případ pro mě představuje to, kdy se k výnosu získanému díky 
růstu ziskovosti přidá i výnos z titulu pozitivního přehodnocení 
budoucího potenciálu společnosti (tj. vyššího relativního 
ocenění P/E). Základním scénářem je pro mě vždy růst 
ziskovosti, nesnažím se spekulovat pouze na růst relativního 
ocenění, aniž by došlo k nadprůměrnému růstu ziskovosti, 
a spokojím se i s takovým výnosem, který bude obsahovat 
nulový příspěvek změny relativního ocenění.

Následující graf ukazuje, jak se v uplynulých bezmála šesti 
letech promítly tyto dva základní faktory do výkonnosti fondu 

požadovaného zhodnocení bez nutnosti růstu relativního 
ocenění (např. ukazatele P/E nebo P/Sales).

Kde možná vidím určitou odlišnost v konstrukci portfolia 
fondu vůči standardním akciovým fondům, je soustředění se 
na menší množství investičních příběhů a na velkou míru 
specifičnosti investičních příběhů jednotlivých společností. 
Zpravidla hledám takové společnosti, které jsou schopny 
dosáhnout určitého tempa růstu i v případě nepříznivých 
sektorových podmínek, resp. pomalejšího růstu lokálních 
ekonomik díky jedinečné vlastnosti jejich produktů nebo díky 
schopnostem managementu. Jednotlivé investiční nápady 
mají spíše dlouhodobý charakter, standardní počáteční 
investiční horizont představuje 12–18 měsíců. V případě 
dřívějšího naplnění očekávaného vývoje, resp. v případě 
opačném, kdy nedojde k naplnění tohoto scénáře, může být 
jednotlivá investice vyřazena z portfolia i dříve. Mým 
záměrem však zůstává udržování nízkého obratu aktiv ve 
fondu (např. od začátku existence fondu bylo uzavřeno 
23 investičních nápadů). 

Společnosti, které se od začátku existence fondu objevily 
v jeho portfoliu, byly v převážné většině vybírány ze sektorů 
zdravotnictví, technologií a spotřebního zboží a služeb, na 
které se dlouhodobě specializuji. Dá se očekávat, že tomu tak 
bude i v budoucnu. Nicméně tak jak bylo portfolio doplňováno 
společnostmi z jiných sektorů i doposud, není výběr společností 
těmito třemi sektory nijak ohraničen ani do budoucna.

Velmi zjednodušeně lze říct, že budoucí potenciální výnos 
z investice do akcií je ovlivněn následujícími třemi veličinami – 

ISČS Top Stocks – „focus-investing“ v českých korunách

Fond investuje do koncentrovaného portfolia obsahujícího 
zpravidla 25 investičních nápadů („focus investing“) s přibližně 
stejným, 4% podílem na portfoliu.
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ISČS Top Stocks. Z porovnání modré čáry (hodnota 
jednoho podílového listu fondu ISČS Top Stocks) a zelené 
čáry (očekávaná ziskovost v následujících 12 měsících 
u společností obsažených ve fondu) je zřejmé, že zhodnocení 
fondu za dobu existence výrazně zaostalo za růstem 
ziskovosti společností. To znamená, že kdyby nedošlo 
k výraznému poklesu relativního ocenění P/E (v grafu 
červeně), vzrostla by také hodnota jednoho podílového listu 
za uplynulých pět a tři čtvrtě roku o 79 % (tedy 10,6 % p. a., 
což je hodnota, se kterou bych byl na daném investičním 
horizontu obsahujícím jednu velmi silnou recesi relativně 
spokojený). Ta vazba není 100% přesná, je tam několik 
faktorů, které působí negativně (poplatky spojené se správou 
fondu) a pozitivně (inkasované dividendy), nicméně je 
dostatečně vypovídající. Až do dubna loňského roku (kdy se 
hodnota jednoho podílového listu blížila k hodnotě 1,40) se 
dalo říct, že vývoj cen akcií v portfoliu odpovídal tomu, co tyto 
společnosti předvedly. Relativní ocenění P/E se pohybovalo 
na úrovni 15násobku budoucích zisků (což z finanční teorie 
představuje hodnotu, kterou by investor měl zaplatit za 
společnost, jež bude dlouhodobě dosahovat pouze 
průměrného růstu zisku v prostředí, ve kterém budou 
historicky průměrné úrovně bezrizikových sazeb a inflace), 
jenom mírně níže, než byla počáteční hodnota v srpnu 2006. 

Od léta 2011 v důsledku obav ze zopakování kreditního 
zadření (podobně jako po pádu Lehman Brothers v září 2008) 
došlo k výraznému poklesu relativního ocenění jak celého 
trhu, tak i fondu ISČS Top Stocks. Aktuální ocenění P/E 

portfolia ve výši 10,3 odpovídá ocenění takových společností, 
u kterých se předpokládá, že do budoucna vykážou nulový růst 
ziskovosti. I když nejde vyloučit, že případná podobná kreditní 
událost, jakou byl pád společnosti Lehman Brothers, nevyvolá 
další hlubokou recesi, je podle mého názoru tento předpoklad 
příliš negativní (i ve světle zkušeností s tím, jak se společnosti 
obsažené v portfoliu vypořádaly s předchozí velmi silnou recesí 
na přelomu let 2008/09).

Jak jsem se již zmínil v úvodu, při výběru jednotlivých 
společností nevycházím ze srovnání s indexem. Jsem si 
samozřejmě vědom toho, že se srovnání s pasivní investiční 
strategií za období plného tržního cyklu nelze vyhnout. Interně 
se díváme na srovnání s kompozitním indexem 80 % S&P 
1500 + 20 % Stoxx Europe 600 (upraveným o náklady, resp. 
výnosy měnového zajištění fondu Top Stocks – v posledních 
třech letech fond při měnovém zajištění inkasoval úrokový 
výnos), což představuje množinu společností, ze kterých 
vybírám jednotlivé investiční nápady. Podíl 80/20 reprezentuje 
průměrné regionální složení portfolia od začátku existence 
fondu. Cílem tohoto srovnání je pohled na to, jestli můj výběr 
společností přidává dodatečnou hodnotu vůči pasivní strategii 
investice do těchto dvou regionálních indexů. Srovnání od 
začátku existence fondu k 11. 5. 2012 uvádím níže.

Po získaných zkušenostech s děním na akciových trzích na 
přelomu let 2008/09, které lze bez obav přirovnat k podobné 
události, jakou bývá stoletá povodeň, se domnívám, že 
investiční strategie zvolená v tomto fondu má svoji šanci na 

dlouhodobý úspěch. Samozřejmě základním předpokladem je 
velmi dobrý výběr kvalitních společností, jejichž budoucí vývoj 
není trhy dostatečně oceněn. Soustředění se na malý počet 
společností se snahou zvýšit pravděpodobnost kvalitního 
výběru díky hlubší znalosti jednotlivých podnikatelských 
modelů a konkurenčního prostředí dává šanci tento předpoklad 
naplnit. Výběrem pouze těch společností, jejichž akcie mohou 
dosáhnout dlouhodobě nadprůměrného zhodnocení, lze 
v delším horizontu také eliminovat potenciální relativní ztráty 
z neschopnosti obsáhnout a kvalitně analyzovat celé investiční 
prostředí, a tudíž propásnout nějakou jinou významnou 
investiční příležitost. A v neposlední řadě disciplinované 
dodržení zvolených investičních postupů umožní přežít i tak 
zásadní negativní a velice těžce předvídatelnou událost, jaká 
se odehrála na podzim 2008.

Vysvětlivky:
P/E (Price to Earnings Ratio): Poměr tržní ceny akcie k zisku. 
Vyjadřuje, kolikanásobek zisku (EPS – čistý zisk na jednu akcii) 
v daném roce (historický nebo očekávaný) aktuálně představuje 
cena akcie. Vyšší ukazatel P/E znamená, že trh oceňuje vyšší 
růstový potenciál společnosti vyšší cenou akcie.

P/Sales (Price to Sales Ratio): Poměr tržní ceny akcie 
k tržbám. Vyjadřuje, kolikanásobek tržeb na jednu akcii 
v daném roce (historické nebo očekávané) aktuálně 
představuje cena akcie. Vyšší ukazatel P/Sales znamená, že 
trh oceňuje buď vyšší růstový potenciál společnosti, a/nebo 
vyšší úroveň ziskových marží vyšší cenou akcie.
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Srovnání výkonnosti fondu s vývojem očekávané ziskovosti společností 
obsažených v portfoliu

Zdroj: Bloomberg, Thomson One, výpočty ISČS

Top Stocks 
4,31 % 

Benchmark 
0,23 % 

Rozdíl 
4,08 % 

Srovnání výkonnosti fondu ISČS Top Stocks s pasivní investiční strategií 
– anualizovaný výnos od začátku existence fondu (28. 8. 2006–11. 5. 2012)

Zdroj: Bloomberg, výpočty ISČS Ján Hájek, CFA
portfolio manažer
Investiční společnost  
České spořitelny
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Vysoká míra 
spolehlivosti, 
minimalizace 
kolísavosti investice 
a pohotová likvidita.

nesmí přesáhnout šest měsíců (odpovídá zhruba úrokové 
duraci) a vážená průměrná životnost portfolia nesmí 
překročit 12 měsíců (odpovídá zhruba kreditní duraci). 
Maximální splatnost jednotlivých dluhopisů smí být pouze 
jeden rok v případě fixně úročených obligací a dva roky 
v případě obligací s proměnlivým kuponem (při maximálně 
ročním refixu). Fond nesmí investovat do cenných papírů 
a depozit denominovaných v zahraničních měnách.

V současné době tvoří zhruba polovinu Likviditního fondu 
státní pokladniční poukázky a státní dluhopis Ministerstva 
financí ČR, zbytek fondu pak depozita s velmi krátkou 
dobou do splatnosti. Portfolio neobsahuje žádné firemní ani 
bankovní dluhopisy a ani žádné deriváty.

Aktuální průměrná doba do splatnosti portfolia jsou necelé 
tři měsíce, současný hrubý výnos do splatnosti se pohybuje 
přibližně na úrovni repo sazby ČNB. Celkový objem fondu 
dosahuje téměř 1 mld. Kč. Investice do Likviditního fondu 
s sebou nese veškerá pozitiva investování do podílových 
fondů, tj. pohotovou likviditu v případě prodeje (zhruba do 
tří pracovních dnů), diverzifikaci majetku a přístup na 
kapitálové trhy i pro menší částky, pravidelné reportování 
složení portfolia a nízké transakční náklady díky vysokému 
objemu majetku fondu.

ISČS Likviditní fond datuje svůj vznik do roku 2009. Právě 
tehdy byl v reakci na finanční krizi vytvořen fond, který se 
zaměřuje na konzervativní investory, jejichž cílem je vysoká 
míra spolehlivosti, minimalizace kolísavosti investice 
a pohotová likvidita i za cenu nižšího výnosu. Přidanou 
hodnotu tak tento fond nabízí hlavně dvěma skupinám 
investorů: (1) velmi konzervativním investorům, kteří hledají 
nástroj uchování hodnoty majetku, a (2) těm, kteří hledají 
krátkodobé „zaparkování“ svých peněz předtím, než se 
rozhodnou o dalším směřování investic (např. při snaze 
přečkat v bezpečí krizi a propady na akciových trzích). 
V obou případech se jedná o alternativu k bankovním 
účtům. V této definici se pak mohou nalézt jak investoři 
privátní, tak investoři ze sféry firemní či municipální. 
Doporučený investiční horizont u Likviditního fondu činí 
šest měsíců.

Portfolio fondu koresponduje se svým konzervativním 
zadáním. Fond nenese žádné kurzové a akciové riziko, 
úrokové a kreditní riziko je pak naprosto minimální. 
K 30. 12. 2011 byl změněn statut fondu tak, aby splnil 
nová, přísnější pravidla pro fondy peněžního trhu. Za 
účelem zvýšení konzervativnosti, a tedy i stability fondů 
peněžního trhu, je nově výrazně omezena úroková a kreditní 
citlivost fondu. Vážená průměrná splatnost portfolia nyní 

Likviditní fond: investiční příležitost pro firemní 
i privátní investory

Martin Řezáč, CFA
ředitel portfolio managementu
Investiční společnost  
České spořitelny

Depozita 1–3 měsíce

Depozita do 1 měsíce 

Státní pokladniční 
poukázky MF ČR

Státní dluhopisy 
MF ČR

7 %
16 %

37 %

40 %

Složení fondu (data k 31. 5. 2012)

Zdroj: ISČS
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  PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS | 11

Live cooking show – aneb Co jsme si uvařili, to jsme si také snědli
Při neformálních zajímavých akcích se s vámi stále rádi 
potkáváme. Jednou z nich byla i série regionálních kuchařských 
show s názvem Přijďte na chuť sicilské kuchyni a zažijte 
symfonii chuti, kterou jsme pořádali s agenturou CCL-
conference Czechoslovakia LTD.  

Hosté měli možnost poznat jednoho z našich nejuznávanějších 
šéfkuchařů – Romana Hadrbolce, který se jako jeden z mála 
našich kuchařů dokázal prosadit v zahraničí. V Malibu vařil pro 
Marka Hughese, majitele společnosti Herbalife, pro filmového 
producenta Johna Davise, na jehož večírky chodily slavné 
osobnosti jako Sophia Loren, Tom Cruise či Nicole Kidman. 
Díky panu Davisovi se seznámil s Arnoldem Schwarzeneggerem, 
pro jehož rodinu vařil téměř celý rok. V Los Angeles pracoval 
i pro spolumajitele rozsáhlého světového řetězce 
pětihvězdičkových hotelů Hyatt Tonyho Pritzkera a jeho rodinu.

Pod názvem Live cooking show se ovšem neskrývalo pouze 
pasivní sledování dovedností šéfkuchaře. Naopak, téměř 
všichni naši hosté se do vaření zapojili a čtyřchodové menu 
si sami uvařili! Protentokrát prostě platilo: „Co si uvaříte, to si 
také sníte!“ A nebylo to vaření ledajaké. Roman Hadrbolec 
vytvořil typické sicilské menu, které kombinuje italskou 
kuchyni s vlivy arabskými i řeckými. Přesvědčil nás, že krása 
vaření spočívá v jednoduché kombinaci surovin a v jejich 
použití netradičním způsobem. Před létem to tak byla 

inspirace pro svěží a zdravou kuchyni. Z vašich ohlasů bylo 
zřejmé, že tato zážitková akce vás oslovila. Věříme, že 
podobně nadšených reakcí se od vás dočkáme i při našich 
budoucích setkáních.

MENU
ANTIPASTI – Insalata di strada / Palermský salát 
PRIMI – Risotto ai cavolfiori / Rizoto s květákem 
SECONDI – Pasta con sarde / Sicilské těstoviny se sardinkami
DOLCI – Macedomia di frutta / Ovocný salát

Chtěli bychom vám poděkovat za pozvání na tak úžasnou akci, 
jakou byla Live cooking show. Nikdy jsme s manželkou nic 
podobného neabsolvovali, takže to pro nás byl nevšední 
zážitek, a to, že i já jsem se s chutí pustil do vaření, naše 
nadšení ještě umocnilo. Těšíme se na další setkání.

Klient EPB
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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 15. června 2012. 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, 110 00  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: spenkalova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Brno
Jánská 445/4 - 8, 601 55  Brno
Tel.: + 420 956 751 260
Mobil: + 420 603 880 273
E-mail: hkolinska@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Ostrava
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 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, 305 09  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 – České Budějovice
U Černé věže 69/1, 370 26  České Budějovice
Tel.: +420 956 747 220
Mobil: +420 731 647 036
E-mail: pbednarova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Liberec
Felberova 12/9, 461 98  Liberec
Tel.: +420 956 741 210
Mobil: +420 731 647 038
E-mail: jhajkova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Hradec Králové
Československé armády 402/25, 502 00  Hradec Králové
Tel.: +420 956 741 210
Mobil: +420 731 647 038
E-mail: jhajkova@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Olomouc
tř. Svobody 401/19, 702 00  Olomouc
Tel.: + 420 956 761 240
Mobil: + 420 603 880 215
E-mail: hzahumenska@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Zlín
Zarámí 4463, 761 65  Zlín
Tel.: + 420 956 751 260
Mobil: + 420 603 880 273
E-mail: hkolinska@csas.cz

Česká spořitelna, Erste Private Banking – Jihlava
Křížová 1338/1, 586 01  Jihlava
Tel.: + 420 956 751 260
Mobil: + 420 603 880 273
E-mail: hkolinska@csas.cz
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