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Vážené klientky, vážení klienti, 

čas léta a doba dovolených nezadržitelně končí a před námi je již blížící se 
podzim. Snad nám toto roční období přinese trochu klidu i do světa financí. 
Problémy v jižním křídle eurozóny jsou totiž stále hluboké a snaha evropských 
politiků o jejich vyřešení zatím nenese potřebné ovoce.

Sportovní nadšenci ale měli v létě rozhodně napilno. Olympijské hry v Londýně 
opět ukázaly, jak nádherný sport je. A my můžeme být hrdí, že se mezi světovou 
elitou neztratili ani sportovci z České republiky.

Obrovský přínos olympiády je vidět všude kolem nás. V bazénu lidé zkoušejí 
plavat znak nebo motýlka, po parcích jich pobíhá výrazně větší množství 
a i debaty nad výsledky Bolta, Knapkové nebo amerických basketbalistů jsou 
mnohem příjemnější než prázdné politické rozbory. A právě v tom spatřuji největší 
a nejhodnotnější přínos podobných klání.

Do ekonomické reality vás z prázdninového naladění velmi rychle a navíc 
přehledně uvede také náš časopis. Následující měsíce budou totiž pro budoucnost 
Evropy velmi důležité a doufám, že politická elita najde dostatek odvahy přinést 
konkrétní řešení. Ono jí totiž nic jiného nezbývá, pokud to s námi se všemi myslí 
alespoň z poloviny tak, jak hlásá. Držme tedy jí i sobě palce…

Dovolte mi závěrem popřát, ať se vám vše daří a zažíváte úspěch nejen 
v osobním, ale i pracovním životě.

Martin Kučera,
Erste Private Banking CZ,
ředitel
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USA, EMU a Česko: zatím dobré

Ekonomika USA je slabá, vzdoruje však recesi
Makroekonomická data USA nepřinášejí výrazně pozitivní 
překvapení. Nicméně v současné situaci nelze mluvit 
o poklesu ekonomiky. Předstihové indikátory přestaly klesat 
a trh práce také vykazuje zlepšení. No, zlepšení. Zlepšení 
v rámci nemastného neslaného vývoje trhu práce během této 
finanční krize. Nedochází totiž k nějakému snižování 
nezaměstnanosti, které bylo obvyklé po ekonomických 
krizích po druhé světové válce. Ale to je právě jeden z rozdílů 
mezi ekonomickou a finanční krizí. Ačkoliv se míra 
nezaměstnanosti nesnižuje, alespoň klesá počet žadatelů 
o podporu v nezaměstnanosti. Co však nadále chybí, je 
tvorba nových pracovních míst, bez kterých se armáda 
nezaměstnaných nezmenší. 

Zůstaňme ještě chvíli u trhu práce. Je totiž potřeba si  
uvědomit, že v těchto letech a v letech následujících jej bude 
ovlivňovat demografický vývoj. Stejně jako v Japonsku, které 
je v tomto již několik let napřed. A podobně jako tomu bude 
v eurozóně, jen se silnějším vlivem ve srovnání s USA. Začíná 
totiž odchod silné generace narozené v padesátých letech. 
Tento jev bude ovlivňovat i růst ekonomik. Bohužel negativním 
směrem. Méně pracovníků zkrátka vyprodukuje méně. 
A příklad Japonska ukazuje, že tento výpadek těžko 
nahrazuje zvýšená produktivita práce.

Zajímavý je také podstatně rozdílný vývoj oficiální míry 
nezaměstnanosti a tzv. míry nezaměstnanosti pojištěných, 

tedy těch pracovníků, kteří mají díky sociálnímu pojištění 
nárok na podporu v nezaměstnanosti. Oficiální míra 
nezaměstnanosti se drží jasně nad 8 %. Tedy poměrně vysoko 
nad úrovněmi obvyklými v této fázi oživení. Avšak míra 
pojištěné nezaměstnanosti se pohybuje na úrovních obvyklých 
v této fázi oživení. Jak je to možné? Ukazuje to, že z ekonomiky 
zmizelo hodně krátkodobých a málo placených pracovních 
míst (tzv. McJobs). 

Co se týká dalšího vývoje ekonomiky USA, čekáme do konce 
roku pomalý růst. Růst pod úrovní předkrizových výkonů. Ale to 
pro naše čtenáře není nic nového, protože ti vědí, že v situaci, 
kdy strukturální nezaměstnanost je vyšší a předlužené 
domácnosti musí projít procesem oddlužení, je logické, že růst 
ekonomiky se sníží. 

Příští rok hodně ovlivní jednání o rozpočtové konsolidaci. 
Končí platnost daňových úlev a prodloužených dávek 
v nezaměstnanosti. Zároveň by mělo dojít k aktivaci tzv. 
fiskálního útesu, tedy automatických škrtů ve všech 
kapitolách federálního rozpočtu. Pokud by se realizovaly 
všechny tyto fiskální úspory, mohlo by to  poslat ekonomiku 
USA do recese. Předpokládáme však, že i přes potyčky 
dojdou republikáni a demokraté ke kompromisu, který bude 
pro ekonomiku méně bolestivý. A očekáváme, že se růst 
v příštím roce bude pohybovat mezi jedním až dvěma 
procenty. Nicméně riziko je spíše vychýlené směrem dolů. 

Aktuální stabilizace ekonomiky USA vytváří dostatečný prostor 
pro americkou centrální banku (Federální rezervní systém – 
Fed), aby vyčkala do prezidentských voleb a po nich případně 
ekonomiku podpořila. Představitelé Fedu mezitím ve svých 
projevech vyjadřují široké spektrum názorů od podpory 
okamžitého kvantitativního uvolňování až po úvahy, že sazby 
by měly růst dříve než v roce 2014 a bez nutnosti dalších 
injekcí likvidity.

Jednoznačně negativní nálada na trhu živená především 
problémy kolem Španělska vedla k tlaku proti euru. Zdálo se, 
že proražení psychologické hladiny 1,20 je jen otázkou času. 
Jako deus ex machina se však náhle zjevil s velmi silnou slovní 
intervencí prezident Evropské centrální banky Mario Draghi 
a podařilo se mu nejen zastavit další pokles kurzu. Je dokonce 

pravděpodobné, že přispěje k obratu trendu, a to přestože na 
následném zasedání ECB nesplnila očekávání nažhaveného 
trhu. Proto si myslíme, že v dalších měsících existuje prostor 
pro oslabení dolaru. Přispět by k němu měla nejen aktivita 
ECB, ale především spory kolem fiskální konsolidace v USA.

Kromě kurzu eura ovlivnil Draghi svým projevem podstatným 
způsobem také postoj trhu k rizikovým aktivům. Nižší poptávka 
po vysoce bezpečných aktivech vedla k obratu trendu a růstu 
výnosové křivky amerických dluhopisů od rekordních minim. 
Naším hlavním scénářem zůstává postupný pomalý posun na 
vyšší úrovně výnosů s možnými přerušeními v případě 
komplikací ať už v EMU nebo v USA. Nicméně neočekáváme 
nějaký dramatický nárůst výnosů.

EMU v recesi a velkohubá ECB
S ECB se posunujeme přes Atlantik do eurozóny. Data ze 
Španělska a Itálie ukázala, že tyto velké ekonomiky 
z periferie EMU poklesly i ve druhém čtvrtletí letošního roku 
(nemluvě o Řecku). V obou případech se potvrdil očekávaný 
pokles ekonomiky. V případě Španělska jde o třetí pokles 
v řadě (po stagnaci před rokem) a v případě Itálie již o čtvrtý. 
Významný faktor představuje především probíhající fiskální 
restrikce. Ale jako důležitý negativní faktor nelze podceňovat 
ani obecně slabší poptávku v EU a ve světě. Útěchu není 
možné hledat ani v jádrových ekonomikách, kterými jsou 
Francie či Německo. 

Prezident Evropské centrální banky Draghi přistoupil týden 
před pravidelným zasedáním její bankovní rady k velmi silně 
formulované slovní intervenci. Na následném zasedání bylo 
potom velmi těžké uspokojit vybičovanou fantazii investorů. 
Mimochodem: fantazii málokdy uspokojí realita. Zvlášť když 
někdo v případě eurozóny fantazíruje o rychlosti. Asi největším 
problémem z hlediska investorů bylo, že ECB oznámila řadu 
poměrně silných opatření, ale žádné s okamžitou platností. 
A žádné z nich také nebylo bezpodmínečné. Podle ECB bude 
dopracování detailů těchto opatření trvat týdny. 

Konkrétně by mělo jít o program nákupu státních dluhopisů 
v případě, že by situace na trhu narušovala mechanismy 
měnové transmise, postižené státy by o pomoc požádaly 
(protože by hrozila neschopnost financovat se na trhu) 
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Zdroj: Bloomberg

668005-CS-Reporter 3-12.indd   4668005-CS-Reporter 3-12.indd   4 7.9.12   12:297.9.12   12:29



a v situaci naší silné vazby právě na Německo nelze očekávat, že 
to negativně nezasáhne i český průmysl. Pro zbytek druhé 
poloviny roku 2012 tak v reálné ekonomice čekáme pokračování 
slabosti – zejména tempa poklesu reálné ekonomiky v EMU 
(Itálie, Německo) jsou výrazným rizikem směrem dolů. Pokud se 
nezačne situace kolem dluhové krize zlepšovat, nevidíme prostor 
pro výraznější urychlení růstu – pro roky 2012 a 2013 tak 
v průměru předpokládáme stagnaci české ekonomiky. 

ČNB na slábnoucí ekonomiku překvapivě nereagovala. Na 
srpnovém zasedání nesnížila sazby, i když podle nás i její 
vlastní prognózy měla. Její vlastní prognóza dokonce 
předpokládá do druhé poloviny roku 2013 pokles 3M PRIBORU 
až na 0,2 %. Očividně se však členové bankovní rady ČNB 
distancovali od své prognózy a pro snížení sazeb hlasovali jen 
dva. Ještě je nutné dodat, že vzhledem k vývoji na 
mezibankovním trhu (trvající prémie nad repo sazbou) jejich 
prognóza naznačuje potřebu snížit repo sazbu ČNB na 0 % 
a případně i další nestandardní opatření.

Na rozdíl od německých dluhopisů a dluhopisů USA došlo 
v posledních týdnech k poklesu výnosů těch českých. Vyplnilo 
se naše přesvědčení, že rozdíl mezi českými a německými 
výnosy (tzv. spread) je příliš velký a snížil se. Ano, spread je 
tam, kde by měl být, pokud se díváme na fundamenty. 
Nemyslíme si však, že tržní situace nahrává tomu, že si ve 
druhé polovině roku na těchto úrovních bude hovět. Jako 
nejpravděpodobnější vidíme stagnaci či lehký růst českých 
výnosů. To kvůli nervozitě ohledně dluhové krize EMU 
a zpomalujícímu průmyslu, který tak bude méně plnit daněmi 
státní rozpočet a zvýší potřebu emise státních dluhopisů.

a zároveň by ECB podpořily evropské bezpečnostní mechanismy 
(tedy záchranné fondy EFSF/ESM). Plus by státy musely splnit 
zatím nedefinované podmínky. Draghi také mluvil o tom, že je 
nutné řešit problém seniority ECB a fondů. To je důležitá 
diskuse. V minulosti totiž byli investoři de facto nuceni 
k prodeji dluhopisů při intervenci ECB obavou, že seniorita ECB 
zvýší jejich ztráty v případě restrukturalizace dluhu. Draghi 
také řekl, že by se ECB chtěla soustředit na krátký konec 
výnosové křivky, především na peněžní trh, protože tam 
centrální banky obvykle operují. Dluhopisy s delší splatností by 
tak mohly „obhospodařovat“ EFSF a ESM. Samozřejmě že 
v případě intervencí jen u dluhopisů s kratší splatností by 
mohlo dojít k tomu, že postižené státy budou odkázány na 
krátkodobé financování. A tím by zvýšily své refinanční riziko. 
Vždy můžeme najít nějaké to ale. 

Situace v Řecku, epicentru dluhové krize EMU, není dobrá. 
Dělá sice kroky směrem ke snížení deficitu, ale na druhou 
stranu má akutní problémy s nedostatkem hotovosti. Jakékoliv 
zádrhele s vyplácením finanční pomoci by se mohly rychle 
projevit neschopností dostát vlastním závazkům a to by mohlo 
vést až k rychlému opuštění eurozóny. Možnost, že se potichu 
připravuje organizované vystoupení Řecka z eurozóny, nelze 
podceňovat. Předseda skupiny ministrů financí EMU Juncker 
nedávno řekl, že vystoupení Řecka z eurozóny je zvládnutelné. 
Jedním dechem ale dodal, že je nežádoucí především kvůli 
problémům, které by přineslo obyčejným Řekům. Ve Španělsku 

se momentálně pozornost soustřeďuje především na potíže 
regionů, které už nyní zatěžují centrální rozpočet. Důležitý je 
také vnitropolitický vývoj v Německu. Ústavní soud rozhodne 
o ústavnosti změn v ESM (Evropský stabilizační mechanismus) 
až v září, do té doby není fond akceschopný. Voliči jsou proti 
poskytování další pomoci a někteří politici na to reagují 
nebezpečným populismem.

Podobně jako v USA stlačila riziková averze výnosovou křivku 
německých dluhopisů k historickým minimům a Draghiho 
vystoupení odstartovalo její postupný růst. Náš názor na vývoj 
německých dluhopisů se nemění. Vidíme prostor pro postupný 
mírný růst jako základní tendenci, ale vyhrocení problémů 
může snadno vyvolat další kolo poklesu. To zní jako prognóza 
chytré horákyně, ale sami možná cítíte z předchozího, jak moc 
proměnných může ovlivnit fungování záchranných 
mechanismů. Klíčovou roli může velmi rychle sehrát čas, 
protože například Španělsko bylo v průběhu července na 
pokraji schopnosti financovat se na trhu, když se desetiletý 
výnos rychle blížil 8 %. 

Česká ekonomika v poklesu kvůli fiskálu, průmysl v ohrožení
Česká ekonomika v letošním roce poklesne, především kvůli 
fiskálním opatřením, ale i slabé důvěře domácností. Obojí snižuje 
domácí poptávku. Od hlubšího poklesu ekonomiky nás chrání 
výkon českého průmyslu a s ním ruku v ruce i vývozy. Nicméně 
v situaci, kdy německý průmysl ve druhém čtvrtletí poklesl, 
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Emerging Markets Corporate Bonds – rostoucí segment dluhopisového trhu
úročenými korporátními dluhopisy (high yields). V neposlední 
řadě jsou v současném období nízkých úrokových sazeb také 
pro řadu investorů vysoce atraktivní díky poměru volatility 
(rizika) a výnosu. Zároveň umožňují investorovi rozšířit 
diverzifikaci vlastního portfolia.

S růstem trhu v posledních letech se také zlepšila likvidita. 
Vedle vyššího počtu investorů k tomu přispěla širší nabídka 
v podobě větší velikosti emisí a vyššího počtu emitentů. To 
zase kladně přispívá k lepší diverzifikaci portfolií. O rostoucí 
likviditě svědčí i utahování bid-offer spreadu, tedy rozdílu mezi 
cenou nákupu a prodeje, který se v průměru dostal na 1,24 %, 
což je již velmi blízko k 0,82 % u likvidnějších státních 
dluhopisů zemí rozvíjejících se ekonomik. 

Země rozvíjejících se ekonomik (emerging markets) si až do 
devadesátých let zajišťovaly financování svých státních 
rozpočtů především emisní aktivitou na dolarovém trhu. 
Dolarově denominované státní dluhopisy těchto zemí tak 
tvořily trh dluhopisů zemí rozvíjejících se ekonomik (emerging 
markets sovereigns). Díky příznivému politickému 
a ekonomickému vývoji tohoto regionu začala narůstat 
emisní aktivita v lokálních měnách. Rostoucí transparentnost 
měnových politik spolu s lepšící se fiskální disciplínou 
umožnila financovat se čím dál více i v domácích měnách 
a snížit tak objem emisí v dolarech. Tento trend vytvořil 
zhruba v polovině devadesátých let na trhu prostor pro velké 
firmy ze zemí rozvíjejících se ekonomik, které hledaly nový 
zdroj financování. Postupně tak vznikl trh korporátních 
dluhopisů ze zemí rozvíjejících se ekonomik (emerging 
markets corporate bonds). 

První indexy zaznamenávající vývoj na trhu vznikaly na 
přelomu století – v roce 1999 Merrill Lynch Emerging 
Markets Corporate Plus a na konci roku 2001 široce 
používaný JPMorgan Corporate Emerging Market Bond 
Index (CEMBI). V roce 2011 činil objem nově emitovaných 
dolarově denominovaných korporátních dluhopisů zhruba 
200 miliard USD. Státních dluhopisů zemí rozvíjejících se 
ekonomik bylo přitom vydáno v tomto roce pouze kolem 
80 miliard USD. Celkově se objem trhu korporátních 
dluhopisů (EM corporates) pohybuje dnes zhruba kolem 
800 miliard USD, zatímco trh se státními dluhopisy (EM 
sovereigns) činí zhruba 650 miliard USD (měřeno pomocí 
indexů Bank of America / Merrill Lynch). Z těchto dat je 
patrný rostoucí význam nové třídy aktiv, která svou 
atraktivitou přitahuje nové a nové investory.

Atraktivní investiční příležitost
Co činí tento trh korporátních dluhopisů pro investory tak 
atraktivním? Například možnost participovat na růstu 
rozvíjejících se ekonomik, z něhož nejvíce profitují právě lokální 
firmy. Růst reálného HDP rozvíjejících se ekonomik překonává 
od roku 1990 každý rok růst vyspělých ekonomik. Mění se také 
struktura hospodářství rozvíjejících se ekonomik. Ty byly 
historicky většinou závislé na těžbě ropy, zemního plynu, 
základních surovin a drahých kovů. V poslední dekádě ale 
dochází k rychlému rozvoji dalších sektorů – telekomunikačního, 
bankovního, stavebního a sektoru veřejně prospěšných služeb. 
Investor se tak díky korporátním dluhopisům může podílet na 
vývoji nových sektorů v zemích rozvíjejících se ekonomik. 
Korporátní dluhopisy tohoto regionu také představují jedinečnou 
možnost, jak zaplnit v portfoliu mezeru mezi firemními 
dluhopisy investičního stupně z rozvinutých ekonomik a vysoce 

Korporátní dluhopisy rozvíjejících se ekonomik představují jedinečnou     
dluhopisy investičního stupně z rozvinutých ekonomik a vysoce    
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Historicky byly dluhopisy (korporátní i státní) zemí rozvíjejících 
se ekonomik vždy vysoce rizikové, ať už z kreditního, 
politického nebo legislativního pohledu. Tomu odpovídala 
i vysoká tržní volatilita těchto instrumentů. S rozvojem trhu 
a s větším podílem v benchmarcích a portfoliích správců aktiv 
míra těchto rizik klesá, což se příznivě odráží i v poklesu tržní 
volatility. O rostoucí kvalitě této třídy aktiv hovoří i současná 
ratingová struktura indexu reprezentujícího trh korporátních 
dluhopisů ze zemí rozvíjejících se ekonomik. Korporátní 
dluhopisy investičního stupně dnes tvoří 74 % a spekulativního 
stupně 26 % indexu Bank of America / Merrill Lynch Emerging 
Markets Corporate Plus. Průměrný rating indexu je na úrovni 
BBB / Baa2. Na začátku roku 1999 byl přitom poměr 
investičního a spekulativního stupně opačný (18 % : 82 %) 
a průměrný rating byl BB / Ba2.

  PRO POKROČILÉHO INVESTORA | 7

Výkonnostně si korporátní dluhopisy ze zemí rozvíjejících se 
ekonomik vedly za dobu své existence více než dobře. Od 
začátku roku 1999 (start prvních indexů) dosahují 
průměrného ročního zhodnocení 8,9 %, firemní obligace 
investičního stupně 5,5 % a vysoce úročené korporátní 
dluhopisy 7,0 %. Vzhledem ke své nižší volatilitě vycházely 
atraktivně i v porovnání s akciovým trhem, když průměrná 
roční výkonnost akcií firem ze zemí rozvíjejících se ekonomik 
činila v daném období 12,6 %. 

ČS korporátní dluhopisový OPF
Jednu z možností, jak mohou klienti participovat na trhu 
korporátních dluhopisů rozvíjejících se ekonomik, 
představuje investice do podílového fondu Investiční 
společnosti České spořitelny – ČS korporátního 
dluhopisového OPF, který byl založen v roce 2004. Fond se 
zaměřuje na dolarové a eurové firemní dluhopisy ze zemí 
rozvíjejících se ekonomik EMEA regionu (střední a východní 
Evropa, Blízký a Střední východ a Afrika), zúženě především 
na dluhopisy ruských, kazašských, ukrajinských, tureckých, 
balkánských a středoevropských firem.

Omezení pouze na dolarové a eurové emise pomáhá 
snižovat riziko spojené s tímto regionem, protože s registrací 
na burzách vyspělých ekonomik jsou spjaty mnohem vyšší 
požadavky na transparentnost hospodaření firem, emise se 
většinou řídí britským nebo americkým právem 
a v neposlední řadě likvidita těchto emisí je vyšší než 
u emisí v lokální měně. Všechny pozice v portfoliu fondu 
jsou plně zajištěny do koruny, investor tak není vystaven 
měnovému riziku. Výrazně sníženo je navíc i úrokové riziko 
fondu. Průměrná modifikovaná durace fondu se dlouhodobě 

pohybuje převážně v rozmezí 1,0–2,0. Výnos fondu je tak 
minimálně závislý na pohybu úrokových sazeb. Investor si 
tedy prostřednictvím tohoto fondu může pořídit expozici 
především na kredit a úrokové, případně měnové sázky si 
může postavit jiným způsobem. To mu přitom umožní 
mnohem flexibilnější správu jeho portfolia, což může být 
například v období růstu úrokových sazeb velmi atraktivní. 
K eliminaci měnového rizika a ke snížení úrokového rizika 
jsou používány standardní zajišťovací nástroje, jakými jsou 
měnové swapy, úrokové swapy, basis swapy nebo cross 
currency swapy. 

Z regionálního pohledu tvoří v současné době portfolio fondu 
především dluhopisy firem ze zemí Ruska (57 %), Kazachstánu 
(11 %) a Turecka (10 %). Úrokově je z 86 % zastoupena 
dolarová a z 11 % eurová výnosová křivka, průměrná 
modifikovaná durace fondu činí 1,12 a průměrná doba do 
splatnosti dosahuje téměř čtyř let. Sektorově v portfoliu 
převažuje bankovní a finanční sektor, dále pak těžba ropy 
a zemního plynu, těžký průmysl a telekomunikační sektor.

    možnost, jak zaplnit v portfoliu mezeru mezi firemními 
   úročenými korporátními dluhopisy (high yields).
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Již odnepaměti považujeme zlato za jeden ze základních 
instrumentů pro uchování reálné hodnoty majetku. Zlato 
bylo, je a bude měřítkem bohatství. Jeho hodnota, a tudíž 
i cena vždy dramaticky roste v čase ekonomické nebo 
politické nejistoty. Ne náhodou se například cena za ryzí 
investiční zlato zvýšila od 11. září 2001 o 600 % na 
současných 1600 USD za troyskou unci (31 g). Investiční 
zlato bezpochyby je již po tisíce let prostředkem, který 
odolává všem zkouškám času, a bez nadsázky je jeho nákup 
tím nejlepším a zcela nejspolehlivějším dlouhodobým 
zajištěním proti měnovému znehodnocení – inflaci.

-  V době Caesara Augusta (první římský císař před 2000 lety) 
jste si za zlato o hmotnosti jedné unce (31 g) mohli koupit 
sukni, sandály a ramenní šerpu. To vše vysoké kvality.

-  Na konci americké revoluce, v roce 1783, jste za unci zlata 
pořídili kvalitní oblek, boty a pásek.

-  V roce 1898, po skočení španělsko-americké války, byste za 
zlatou unci nakoupili stejné luxusní zboží.

-  Po druhé světové válce, v roce 1945, mělo zlato o váze jedné 
unce tutéž kupní sílu – tedy kvalitní oblek s doplňky. 

-  V roce 2011 nám zlato o váze unce (31 g odpovídá přibližně 
31 000 Kč) opět nakoupí kvalitní oblek, boty a pásek.

Proč koupit investiční zlato právě v roce 2012? 
Proč jeho cena i nadále poroste?

Ve fyzickém investičním zlatě (zlato nejvyšší kvality) je v roce 
2012 uloženo pouze necelých 0,1 % rodinných úspor všech 
domácností světa, což odpovídá částce 1,4 mld. USD. Drtivá 
většina domácností tedy stále chybně spoléhá na uchování 
svého jmění a bohatství v úsporách lokálních měn uložených 
v bankách, ve spořeních, pojistkách, cenných papírech či 
dokonce pod matracemi.

Ve fyzickém investičním zlatě je v roce 2012 zainvestováno 
pouze necelé 1 % aktiv všech fondů světa. Převážná většina 
institucionálních investorů tedy stále chybně doufá ve 
zhodnocení peněz v akciích a dluhopisech. 

Tato fakta, jak u domácností s méně než 0,1 %, tak u fondů 
s méně než 1 %, dokazují drastickou poddimenzovanost ve 

Všechno doposud vytěžené zlato (165 tisíc tun) by se „vešlo“ 
do krychle s délkou hrany 21 metrů a při současných cenách 
bychom za něj celkem zaplatili „pouze“ 9,5 bilionu USD 
(celkový dluh USA je nyní 15 bilionů USD). Těžba zlata, která je 
extrémně nákladná a technologicky náročná, se ročně zvyšuje 
o pouhé jedno procento! A toto tempo nárůstu stále klesá. 
Zlato je vzácný kov, jenž nelze ani uměle vytvořit, ani zničit.

70 % celosvětové poptávky po zlatu  
připadá na rozvíjející se trhy

Hlad rozvíjejících se trhů po zlatě rovněž žene jeho cenu 
nahoru. Zatímco v roce 1980 ještě Evropa a USA poptávaly 
70 % celosvětového zlata, dnes je to již sotva 20 %. Za 
posledních pět let vzrostl podíl rozvíjejících se trhů na 
celkové poptávce po zlatu na 70 %, přičemž více než 
polovina připadá na Čínu a Indii. Bez ohledu na vysokou 
tradiční náklonnost ke zlatu (především v Indii) je možné 
rostoucí poptávku po zlatě vyvozovat z rostoucí prosperity 
a rostoucí míry úspor v rozvíjejících se ekonomikách. 
Místní investoři však mají ve využívání svých úspor silně 
omezené možnosti. Již po celá staletí zde zlato představuje 
vysoce ceněný prostředek pro zachování hodnoty. „Pokud 
příjmy v Číně a Indii nadále porostou, zatímco reálné úroky 
zůstanou negativní, resp. nízké, zlato z tohoto vývoje bude 
jednoznačně profitovat,“ předvídá Ronald Stöferle.

Mimo to stále hlasitěji zaznívá kritika měnové hegemonie 
dolaru a mnohé země se zjevně chtějí vymanit z otrockého 
propojení s americkou měnou. Čína, Rusko, Indie nebo také 
Japonsko jsou státy, které chtějí realizovat bilaterální obchod 
stále více ve vlastních měnách, resp. v surovinách, aby obešly 
dolar. Je to jasnou indicií paradigmatu, neboť více než dvě 
třetiny objemu všech amerických dolarů jsou drženy v zahraničí.

Celosvětový zlatý trend sledují také centrální banky. Podle 
Mezinárodního měnového fondu (MMF) je americký dolar 
se 61,7 % nadále zodpovědný za lví podíl všech 
celosvětových měnových rezerv. Na euro připadá 27,5 %, 
zbývajících 12,6 % představují společně zlato a ostatní 
měny. „Tento podíl se v budoucnu pravděpodobně výrazně 
změní,“ myslí si Stöferle. V loňském roce nakoupily 
centrální banky takové množství zlata jako naposledy 
v roce 1964.“ Podle ankety uspořádané mezi 54 centrálními 

vlastnictví fyzického investičního zlata a jasně potvrzují, že 
fondy, tedy profesionální investoři s lepším přístupem 
k informacím, mají ve svém vlastnictví fyzické zlato zastoupeno 
desetkrát více než průměrná rodina.

Ronald Stöferle, odborník na komodity Erste Group Bank, 
uvádí jako důvod velmi dobrého vývoje ceny zlata relativní 
nedostatek tohoto drahého kovu v porovnání s bankovkami, 
které lze libovolně tisknout. „Zlatu je přikládána taková 
hodnota proto, že jeho roční produkce je ve vztahu 
k zásobám tak nízká. Zásoba zlata roste pouze o zhruba 
1,5 % ročně, zatímco peněžní agregáty rostou v porovnání 
s tím několikanásobně.“ Na druhou stranu se také zvyšuje 
atraktivita zlata jako stabilního prostředku vytváření úspor 
právě v ekonomicky nejistých dobách. „Evropská centrální 
banka nedávno snížila úroky na historické minimum a na 
této úrovni pravděpodobně ještě dlouho zůstanou. 
Záporné reálné úroky znamenají pro zlato dokonalé 
prostředí,“ uvádí Stöferle.

Aktuální vysokou kupní sílu zlata lze nejlépe názorně vysvětlit 
na následujícím příkladu. Stanovíme-li cenu piva ve vztahu 
k ceně zlata, dostaneme v letošním roce na mnichovské pivní 
slavnosti Oktoberfest za jednu unci zlata přibližně 136 mázů 
piva. Průměrná hodnota přitom z historického hlediska 
představuje přibližně 87 mázů. Nejvyšší hodnoty bylo 
dosaženo v roce 1980, kdy by člověk dostal 227 mázů piva.

Investiční zlato: Investujete-li své peníze do trvalých hodnot, jste zajištěni pro budoucnost
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bankéři, kteří celkem odpovídají za portfolia v hodnotě 
6 bilionů USD, uvedlo 71 % dotázaných, že v průběhu 
eurokrize zlato jasně získalo na atraktivitě.

Před první světovou válkou (v roce 1914) byl základní týdenní 
plat amerického obchodníka cca 25 USD nebo 1,2 oz zlata. 
V roce 2008 to bylo přibližně 900–1000 USD týdně nebo 
1,1 oz ve zlatě. Základní model Ford Model T stál před 80 lety 
kolem 280 USD nebo 14 oz zlata. Nyní, v roce 2012, se Ford 
Focus prodává v USA za zhruba 19 000 USD, což tedy 
odpovídá certifikovanému investičnímu zlatu o váze 11,5 oz.

Z hlediska kupní síly si jedině zlato udržuje svou reálnou 
hodnotu v průběhu času. Cena investičního zlata roste tempem 
zhruba na stejné úrovni jako devalvace papírové měny.

Dluhy států se řeší bankroty nebo inflací, to je stará zkušenost. 
Zlato a stříbro ale natisknout nebo devalvovat nelze.

Zlato je spíše komodita zajišťující než investičně růstová. 
Jeho přirozená hodnota v portfoliu by měla tvořit pět až deset 
procent a nezáleží na tom, zda se rozhodnete investovat sto 
tisíc nebo milion korun.

Investice do zlata je vhodná pro všechny dynamičtěji 
orientované investory, kteří již mají alespoň malé zkušenosti 

s akciemi či akciovými fondy. Důvodem je vyšší kolísavost 
ceny. Lidé zvyklí jenom na stabilní výnos na termínovaných 
vkladech nesou i mírný pokles ceny zlata velmi těžce. 
S malým kapitálem, řádově v tisících korun, by se investoři 
neměli pouštět do individuálního obchodování na burzách, 
ale raději by měli peníze svěřit nějakému fondu. 

Myslet si, že na zlatě vyděláte krátkodobě, je zavádějící. Je to 
investice dobrá, ale dlouhodobá – dokáže ochránit před 
inflací. Často se dědí z generace na generaci. Jestli se 
rozhodnete do zlata investovat, máte několik možností: 

-  Vybrat si z investičních certifikátů, které cenu zlata kopírují, 
nebo takzvaných ETF (Exchange traded funds), jež zlato 
skutečně fyzicky nakupují, takže jsou kryté hodnotou zlata. 
Investovat lze také třeba do akcií firem zabývajících se 
produkcí zlata. 

-  Další možností, jak zahrnout zlato do investic, jsou takzvaná 
spoření do zlata. To je velmi riskantní postup. Investor totiž 
nikdy neví, jestli se ke svému kovu někdy dostane. Není totiž 
nikdy zaručeno, že skladující firma nepoužije klientův kov 
k jinému obchodu. Rovněž není zaručeno, že firma kov 
opravdu nakupuje. 

-  Nejčastějším a nejoblíbenějším způsobem je nákup 
fyzického zlata, tedy slitků, cihliček či mincí. Z pohledu 
investora je nejzajímavější takzvané investiční zlato, ze 
kterého se neplatí daň z přidané hodnoty. Fyzický kov 
slouží jen a pouze k zajištění části úspor proti inflaci. Nic 
víc, nic míň.

Novinka v České spořitelně – investiční zlato ve formě 
zlatých slitků

V období turbulentních finančních trhů zlato znovu získává 
na atraktivitě coby bezpečné aktivum. Česká spořitelna se 
proto rozhodla reagovat na tuto skutečnost a od července 
2012 nabízí nově svým klientům možnost koupit si zlaté 
slitky společnosti MÜNZE ÖSTERREICH. Ty spořitelna prodává 
ve třech variantách – s hmotností 10, 50 nebo 100 gramů. 
Jejich cena se mění každý den v závislosti na aktuální ceně 
zlata a je uvedena v kurzovním lístku na www.
investicnicentrum.cz. Aby byla garantována pravost a vysoká 
hodnota slitků, začala podle standardu Good Delivery 

společnost MÜNZE ÖSTERREICH při jejich výrobě 
spolupracovat se švýcarským podnikem ARGOR – HERAEUS 
SA, čímž je zaručena nejvyšší kvalita. Na slitcích je také řada 
ochranných prvků: logo společnosti MÜNZE ÖSTERREICH, 
KINEBAR® – ražba lipicánského koně (u 10g zlatého slitku), 
údaj o hmotnosti a ryzosti – 999,9 Au a značka zkušebny 
a tavírny společnosti Argor – Heraeus SA. Každý slitek je 
navíc označen individuálním číslem jako unikátní kus.
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Milan Vávra,
produktový manažer,
Česká spořitelna

Ochranné prvky na slitcích:

–  Logo společnosti 
MÜNZE ÖSTERREICH

–  KINEBAR® – ražba lipicánského 
koně (u 10g zlatého slitku) 

–  Údaj o hmotnosti a ryzosti: 
999,9 Au

–  Značka zkušebny a tavírny 
společnosti Argor – Heraeus SA

–  Individuální číslo slitku: každý 
slitek je označen jako unikátní 
kus

Slitek z ryzího zlata podle standardu „Good Delivery“ (999,9 Au, 24 karátů)
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a vyznačuje se politickou a ekonomickou stabilitou.  Je také 
specifický svou rychlou reakcí na makroekonomický vývoj, 
což se potvrzuje i v tomto složitém období. Americký trh je 
reprezentantem rozsáhlé a rozvinuté regulace finančních 
trhů s okamžitou odezvou na řešení problémů.  Manažerská 
kultura je na velmi vysoké úrovni a americké společnosti 
dokáží velmi rychle reagovat na aktuální vývoj ekonomického 
prostředí. Jsou také velmi inovativní a flexibilní.  Řada 
významných světových společností má svá hlavní sídla právě 
v Severní Americe. Jedná se nejen o společnosti ze sektoru IT 
(jako např. Apple, IBM, Microsoft), globální finanční instituce, 
jako např. Citibank, významné těžařské společnosti (např. 
Exxon Mobil, Chevron), ale také farmaceutické společnosti 
jako Pfizer a další.

Portfolio samotného fondu tvoří akciové tituly navazující na 
základní investiční prostor definovaný indexem MSCI North 
America. Tento index zahrnuje přibližně 700 akcií hlavních 
společností z USA a Kanady, přičemž 90 % indexu tvoří 
společnosti z USA. Index reprezentuje 10 hlavních ekonomických 
sektorů. Z tohoto indexu je pak na základě výběru vytvořeno 
portfolio, které zahrnuje cca 100 až 150 titulů.

Investiční strategie fondu se orientuje na aktivní management 
portfolia zaměřený na dlouhodobý růst jeho hodnoty. 
Investiční filozofie je postavena na detailním zkoumání 
parametrů jednotlivých společností. Z dlouhodobého pohledu 
lze na firemní úrovni definovat indikátory, které jsou 
charakteristické pro nadvýkonnost titulu. Výběr takového 
titulu by pak měl v portfoliu přinést výkonnost vyšší než 
zvolený srovnávací index portfolia. Model používaný pro tento 
fond společností ERSTE Sparinvest kombinuje a zpětně 
testuje základní parametry, jakými jsou valuace titulu, růst 
akcie, kvalita a profitabilita společnosti, případné revize 
odhadů, peněžní toky a tržní sentiment.  Výstupem tohoto 
modelu je pak indikátor pro zařazení titulu do portfolia fondu. 

Portfolio manažer fondu je při řízení portfolia omezen 
některými parametry. Maximální váha akcie nesmí být vyšší 
než váha akcie v indexu +0,3 %, minimální váha jedné akcie 
je 0,2 % fondu. Váha sektoru se může od indexu lišit 

Investor, který rozumně diverzifikuje své portfolio 
v dlouhodobém nebo střednědobém investičním horizontu, 
investuje obvykle jeho část na akciových trzích. Investiční 
strategie zpravidla obsahuje investice do akcií společností 
z vyspělých a rozvíjejících se ekonomik. Vyspělé trhy 
reprezentují země Severní Ameriky, Evropy a Japonsko. 
O aktuálním stavu americké či evropské ekonomiky se 
můžete dočíst v rubrice hlavního ekonoma České spořitelny 
Davida Navrátila: Komentář k vývoji trhů. V tomto článku vám 
chceme představit investiční instrument, který mohou klienti 
Erste Private Banking pro naplnění výše uvedené investiční 
strategie využít.

Vaše investiční příležitost v Severní Americe

Informační technologie 18,47 %

Zdravotní péče 14,15 %

Finanční služby 13,73 %

Spotřební zboží 12,29 %

Energie 10,42 %

Obchodní zboží 9,60 %

Průmysl 9,23 %

Základní materiály 5,65 %

Telekomunikační služby 3,13 %

Veřejné služby 1,13 %

Sektorová struktura portfolia fondu

Zdroj: Erste Asset Management
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17.08.11 
17.02.12 
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ESPA STOCK AMERICA V KC 

BM ESPA STOCK AMERICA -1D 

Výkonost fondu v porovnání s benchmarkem

Zdroj: Erste Asset Management Jan D. Kabelka,
ředitel podpory prodeje 
a investičních služeb pro střední 
a východní Evropu,
Erste Asset Management GmbH

ESPA STOCK AMERICA je akciový fond s více než dvacetiletou 
tradicí, který společnost ERSTE Sparinvest založila pro 
investory vyhledávající investiční příležitosti právě v Severní 
Americe. 

Fond uvítají zejména investoři, kteří ve svém akciovém 
portfoliu hledají instrument zaměřený především na investice 
do akcií významných společností v Severní Americe. Tento 
rozvinutý trh představuje největší ekonomiku světa 

max. o 2 %. Investice fondu nejsou obvykle zajištěny proti 
kurzovým výkyvům (EUR/USD). Fond je možné nakoupit 
v korunové denominaci.

V portfoliu fondu jsou aktuálně z velké části zastoupeny 
společnosti ze sektoru informačních technologií, banky, dále 
energetický sektor, zdravotnictví a sektor necyklického zboží. 
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Liga výjimečných
Letošní premiéra turnaje pod hlavičkou Erste Private Banking 
se konala na berounském semiprivátním hřišti. Erste Private 
Banking pod svou hlavičkou uspořádala první ročník 
golfového turnaje, a to především jako poděkování svým 
klientům.

Prvotřídní investiční poradenství, exkluzivní servis či 
individuální péči, to jsou hodnoty, které každému klientovi 
přináší Erste Private Banking. 

Na nejvyšší úrovni byla i péče o hráče na hřišti 

První letní den v golfovém resortu Beroun si nenechala ujít 
bezmála sedmdesátka hráčů. Před samotným zahájením 
turnaje byli uvítáni nevšedním welcome drinkem v podobě 
luxusního koňaku, který se podával na ledu, smíchaný se 
zázvorovou limonádou. Sklenka tohoto výtečného nápoje 
naladila všechny přítomné na skvělé okamžiky, které prožívali 
v průběhu hry.

V duchu lehce gurmánském se nesl celý den. Energii 
zanechanou na greenech hráči doplňovali vynikajícími 
italskými specialitami. Golfový turnaj byl pro účastníky 
výjimečným zážitkem i díky vloženým soutěžím, při nichž si 
mohli vyzkoušet své schopnosti. Na ty nejlepší hráče pak 
čekaly velmi zajímavé ceny, například luxusní postel nebo 
hodinky. Na turnaj byl pozván i populární desetibojař 
a několikanásobný olympionik Roman Šebrle, který se zhostil 
předávání cen. Nepředal však cenu sám sobě, jak se mnozí 
domnívali, ale poblahopřál svým spoluhráčům. Celý den se 
nesl v příjemném duchu a krásné počasí dovolilo zakončit 
povedený turnaj posezením na terase klubovny. Vítězové 
jednotlivých kategorií si odnesli překrásné ceny a s nimi 
i hezké vzpomínky.

Nejen oni, ale i všichni ostatní se mohou těšit na příští rok. 
Třeba se zase první letní den potkáme na hřišti, jak jinak než 
za doprovodu Erste Private Banking.
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Služba je poskytována Českou spořitelnou, a. s.

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. září 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: +420 731 647 377
E-mail: oklausova@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: arychterova@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: arychterova@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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