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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

poprvé vás vítám já, a to u letos již třetího čísla investičního 
magazínu Reportér, určeného klientkám a klientům Erste  
Private Banking. 

Věřím, že na jeho obsahu poznáte, že jsme ho chystali  
s maximální snahou přinášet ze světa financí a investic téma-
ta atraktivní i aktuální, představovat zajímavé inspirativní  
osobnosti a především publikovat informace, které se vás, 
našich klientů, opravdu týkají.

Na co konkrétně se můžete těšit tentokrát? Třeba 
na oblíbené osobní makroekonomické zamyšlení Davida 
Navrátila, hlavního ekonoma České spořitelny, v úvodní  
rubrice Trhy.  Tentokrát přináší analýzu aktuální ekonomické  
situace v Evropě i v USA v kontextu takzvané frus-

trační kompozice. Protože se blíží podzimní kolo zátěžových testů bank, věnujeme se i této 
problematice v textu generálního ředitele České spořitelny Pavla Kysilky. Benchmarková  
portfolia spravovaná Investiční společností České spořitelny (ISČS) pro vás přehledně zpraco-
val portfoliomanažer zaměřený na privátní klientelu Tomáš Ženčuch a nalistujete je v rubrice  
Investiční příležitosti na straně 8. Věřím, že vaší pozornosti neunikne ani článek ze strany 10,  
v němž Tomáš Ondřej, portfoliomanažer akciových fondů (rovněž z ISČS), detailně rozebírá třídy 
aktiv v různých fázích ekonomického cyklu. Rubrika Zaostřeno se v kontrastu ke světu financí či  
informačních technologií zabývá filantropií. Snad vás rozhovor s Claire Costello, uznávanou odbornicí 
na uvedené téma z U.S. Trust, Bank of America Corporation, inspiruje. 

Doufám, že zářijový Reportér vyhodnotíte jako zajímavý a prospěšný. My zase určitě oceníme, 
když nám dáte vědět, jaká témata byste na jeho stránkách uvítali do budoucna.

Za celou redakci vám přeji příjemné podzimní čtení.
 

EDITORIAL REPORTéR

Romana Vlková
šéfredaktorka

reporter@ersteprivatebanking.cz 
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FRusTRační 
kompoZIce

západních ekonomik  

ekonomiky se vyvíjejí v posledních letech v cyklech pod 
taktovkou takzvané frustrační kompozice. Fanoušci života 

a díla Járy cimrmana jistě vědí, že tato kompozice má dvě fáze, 
které se pravidelně střídají: fázi očekávání a fázi zklamání. 
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Prognostici po nějaké době, kdy měli nasazené  
růžovější brýle, opět začali malovat čerty na zeď.  
Válka v Izraeli, pokračující konflikt v Sýrii, drolící se 
Irák kvůli Islámskému státu nebo bojůvky v Egyptě. 

A to jsme zatím jen na Blízkém východě. Samozřejmě tady 
máme rusko-ukrajinskou krizi, kdy se finanční trh z ničeho 
nic začal obávat otevřeného konfliktu. S touto krizí jsou 
spojené sankce EU a USA proti Rusku a odvetné sankce, 
které budou obě strany (ekonomicky) bolet. Aby toho nebylo 
málo, na přelomu října a listopadu budou zveřejněny výsledky 
zátěžových testů a prověrek kvality bilancí bank v eurozóně. 
Samozřejmě s požadavkem na navýšení kapitálu bank. To 
vše v situaci, kdy se evropská ekonomika zadýchává. A aby 
toho nebylo málo, Argentina vyhlásila krach a Evropu nadále 

obchází deflační strašák. Z našeho rybníčku bychom měli 
zmínit Českou národní banku (ČNB) a spekulace, které se 
během léta objevily, a sice další intervence proti koruně.

Když se znovu podíváme na „seznam“ uvedených  
negativních událostí a probereme se jejich příčinami, vidíme, 
že ani jedna z nich není žhavou novinkou. Argentina je  
v krachu už dvanáct let bez přístupu na finanční trh. Takže 
nový default je pouhou technikálií.

DeFlační sTRašák euRoZóny

Strašák deflace bude eurozónu obcházet také ještě  
dlouho. Jde o výsledek restriktivní měnové a fiskální politiky.    
Přestože Evropská centrální banka (ECB) snížila sazby 

https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/AnaluC3uBDzy_a_prognuC3uB3zy/uC3u9Avod/index.phtml
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do záporných hodnot a představila program odkupu cenných 
papírů zajištěných aktivy (ABS) a krytých dluhopisů, její měnová 
politika  stále není dostatečně expanzivní. Klesající inflace totiž 
zvyšuje reálné sazby. Například německé podniky si ještě  
v polovině minulého roku půjčovaly za reálnou sazbu  
(pozn. red. – reálná sazba se vypočítá jako nominální sazba 
minus inflace) na jednom procentu. Od té doby ale inflace  
poklesla, a tak si nyní půjčují už za více než dvě procenta.  
To samé ve Francii. Když se vydáme do krizí postižené periférie, 
uvidíme, že se podniky financují za dvojnásobné sazby.

V tomto ohledu bohužel ECB zaspala. Respektive příliš otálí 
s masivnějším kvantitativním uvolněním, které by si ekonomiky  
eurozóny zasloužily. Samozřejmě že jde o neochotu pouštět se 
do nepříliš probádaných vod kvantitativního uvolnění a německou 

obsedantní obavu z inflace. ECB se brání proti kritice svojí  
prognózou. Ta přece ukazuje, že inflace se vrátí do cíle za 
rok, takže přece není třeba ukvapených akcí. V tomto ohledu 
naprosto selhává sebereflexe, protože tento obrázek nám ECB 
předkládá již několik let, aniž by kdy došlo k jeho naplnění.

Z JesTřába holubIcí

Zajímavé je podívat se i na druhý břeh Atlantiku. Šéfkou  
centrální banky USA je Janet Yellenová. Ta je považována  
za holubici, což v žargonu finančního trhu znamená, že větší 
váhu klade na nezaměstnanost než na inflaci. Základy najdeme  
v jejích akademických pracích, ale už i jako členka Fedu uvedla 
například v roce 2010, že „moderní verze Phillipsovy křivky 
– vztahující inflaci k míře uvolnění ekonomiky – má pevné 
teoretické a empirické základy“. Jinými slovy, pokud lze za cenu 
dočasně vyšší inflace snížit nezaměstnanost, jde o „chytrou  
a humánní politiku“.

Takováto holubice v čele Fedu měla být vyvážena jmenováním 
Stanleyho Fischera, známého jestřába, do funkce vicegu-
vernéra. Proto je zajímavé, že v jeho prvním významném proslovu 
z tohoto srpna zaznělo „rok za rokem musíme od poloviny roku 
dále vysvětlovat, proč je globální růst nižší, než bylo očekáváno 
ještě před dvěma čtvrtletími. … Toto každoroční opakované 
zklamání z revizí směrem dolů je na seznamu výzev pro tvůrce 
politik: obnovit růst, pokud je to možné.“ Jinými slovy, jak vrchní  
holubice Fedu, tak její vrchní jestřáb se hlásí k podpoře  
ekonomického růstu. 

Obavy z deflace v Evropě vedly k poklesu dlouhodobých 
(desetiletých) výnosů německých státních dluhopisů pod  
jedno procento. Ano, finanční trhy jsou skutečně ochotny  
půjčit německé vládě na deset let peníze ani ne za jedno  
procento. Pro srovnání v USA jsou to 2,4 procenta.

Vracíme se tak ke kořenům současné globální lapálie.  
Opět musíme zopakovat, že nemůžeme očekávat rychlou 
normalizaci tak, jak ji známe z normálních krizí a recesí.  
Toto je dědictví finanční krize, kdy je následné „oživení“ 
mnohem pomalejší a trvá mnoho let.

 Nadále tak lze očekávat velmi uvolněnou měnovou politiku, 
kdy ECB dokonce ještě přidá plyn. Toto prostředí bude typické 
přebytkem likvidity, který bude snižovat výnosy na extrémně  
nízké úrovně. Prostředí nízkých úroků je pozitivní pro ziskovost 
firem, takže i když jsou jejich ziskové marže již dnes  
nadprůměrně vysoko, nebude se na tom v dohledné době  
nic měnit.      ■



AUTOR: Pavel Kysilka, generální ředitel České spořitelny

evropský byznys, ekonomové a politici očekávají s velkým napětím výsledky proběhlé 
hloubkové kontroly aktiv evropských bank (aQR) a následných zátěžových testů 

organizovaných evropskou centrální bankou (ecb) a evropskou bankovní autoritou (eba). 
praxe virtuálních zátěžových testů je jedním z poučení z poslední finanční krize, 

která ještě více než svým samotným vznikem překvapila svět odhalením 
slabostí finančních a bankovních institucí, nekonkurenceschopnosti

ekonomik jižního křídla evropy a neudržitelností modelu veřejných financí 
ve většině zemí evropské unie.
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Jaký mohou mít zátěžové testy bank
dopad na trhy?

Výsledky testů zásadně ovlivní růstový výhled Evropy, 
protože ten je kriticky závislý na zdraví a síle bank. Evropské 
firmy jsou šestkrát závislejší na bankovním úvěrování než ty 
americké. Významný dopad budou mít výsledky testů také na 
náladu investorů, investiční odvahu firem a spotřební chuť 
domácností.

V zemích, kde vznikne výrazná potřeba dokapitalizování 
bank, uvidíme i negativní dopad na už tak napjaté státní 
rozpočty, neboť vlády budou nejspíš muset opět doinvestovat 
problémové banky. Nepříjemná překvapení z výsledků  
testování tak mohou zmrazit ekonomické oživení v Evropě, 
naopak celkově pozitivní překvapení posílí náladu a růst.

všichni Jsme si rovni, 
ale někteří Jsme si rovněJší

Pozornost a vážné výhrady si ale zasluhuje konkretizace 
globálního krizového scénáře EBA pro ekonomiky střední 
Evropy, včetně té české. Nad tou zůstává rozum stát. 

Scénář EBA počítá s daleko horším dopadem globální krize 
na hrubý domácí produkt (HDP) v případě Česka a dalších 
zemí střední Evropy než u zemí Evropské měnové unie. 

To nemá jakoukoliv oporu ani v realitě poslední krize, ani 
v těch předchozích. Scénář EBA předpokládá velmi hluboký 
propad růstu HDP ve střední Evropě, a to na základě růstových 
ztrát v poslední krizi. Do té ale vstupovala většina ekonomik 
v situaci přehřátého, tedy tak jako tak neudržitelného růstu. 
To však není případ současnosti, kdy jsou růst a využití kapacit 
velmi střídmé a není toho tedy tolik co „ztratit” na rozdíl od let 
2007 a 2008.

co dalšího u scénáře eba 
pro Českou republiku „nehraJe“?
■ Ignoruje unikátně silný a zdravý domácí finanční sektor,
 nízké zadlužení firem a domácností a relativně zdravé 
 a konsolidující se veřejné rozpočty.
■ Nebere v úvahu velmi konkurenceschopné jednotkové
 náklady v naší ekonomice.
■ Z neznámých důvodů předpokládá možný cenový propad

podzimní zátěžové testy bank:

evropSké 
autority neměří 
vŠem Stejným 
metrem
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Zátěžové teSty Bank evropSké Bankovní autority (eBa)

Zátěžové testy virtuálně vystavují bankovní sektor smyšleným, ale ne 
nepravděpodobným krizovým scénářům. Jejich výsledkem je kalkulace 
potenciálních ztrát bank z případné další krize a výše potřebného dopl-
nění jejich kapitálu. Probíhající evropský test přitom vychází z poměrně 
tvrdého krizového scénáře. Použitý globální krizový scénář EBA pro 
testování je definován poklesem globálního růstu, zaměstnanosti,  
odpisem hodnoty dluhopisů, propadem cen nemovitostí, akcií,  
pohybem kurzů měn, růstem investory požadovaných výnosů vládních 
dluhopisů a tak dále, vším v přijatelné logice a kalibraci. Testy jsou 
prováděny na vzorku bank, který v členských státech představuje 
minimálně 50 % jejich bankovního sektoru.

Evropa v tomto směru nemá dobrou tradici. Když po finanční krizi 
EBA provedla zátěžové testy, ukázalo se, že byly jejich parametry 
nastaveny zjevně příliš mírně, což de facto eliminovalo možný pozitivní 
dopad na znovunastolení důvěry ve stabilitu evropských finančních 
institucí (konkrétním příkladem byla francouzsko-belgická banka Dexia, 

která zátěžovým testem prošla velmi dobře, ale o necelé tři měsíce  
po zveřejnění výsledků testu musela podstoupit restrukturalizaci se 
státní pomocí).

hlouBková prověrka kvality aktiv Bank 
(aQr - aSSet Quality review)

Jednou z nejdůležitějších událostí letošního roku je prověrka kvality 
aktiv 128 velkých evropských bank, prováděná v rámci příprav na 
zavedení společného bankovního dozoru ze strany Evropské centrální 
banky, který je klíčovou součástí připravované bankovní unie. Prověrka 
aktiv probíhala do srpna letošního roku. Její finální výsledky by měly 
být oznámeny v listopadu, stejně jako zátěžových testů evropských 
bank, které následují po AQR. Výsledkem AQR by mělo být ozdravění 
evropského bankovního sektoru a s ním také návrat důvěry v banky, 
schopnost vyšší úvěrové emise s pozitivními dopady na ekonomiku  
a také snížení fragmentace bankovního trhu, tedy vyrovnání podmínek 
úvěrování v rámci eurozóny.

 nemovitostí v Česku. Ale všechny kvantifikace (včetně
 OECD) ukazují naopak na podhodnocené ceny českých
 realit, navíc stále bez tendence ke vzlínání (ke vzniku
 cenové bubliny).
■ Scénář odporuje faktu, že česká ekonomika vykazuje 
 nízkou závislost na zahraničním financování, a tedy  
 i malé riziko úniku kapitálu včetně dopadu na oslabení  
 kurzu koruny.

Dosavadní zátěžové testy v evropských zemích, které si 
prováděly centrální banky členských států samy, byly (asi 
oprávněně) kritizovány za měkkost krizových scénářů  
a za nedůsledné zohlednění skutečného stavu bank. 
Česká národní banka (ČNB) byla ale považována za jednu 
z čestných výjimek – je povzbudivé, že i z jejích přísných 
testů vyšel náš bankovní sektor velmi dobře –, i při kumu-
lovaném propadu českého HDP o 7 % by potřeba doplnění 
kapitálu bank činila pouze 0,4 % HDP, tedy 16 miliard Kč.

Krizový scénář EBA pro Česko není tvrdší než ten, pod 
kterým testuje český bankovní sektor ČNB. V tom není 
problém. Velkým problémem je to, že specifikace  
globálního krizového scénáře EBA pro Česko a země 
střední Evropy poměrně dramaticky „přestřeluje” parametry 
jejich zranitelnosti a nedoceňuje či ignoruje klíčové prvky 
síly a zdraví jejich reálných ekonomik, bankovního sektoru 
a veřejných rozpočtů, které v objektivním mezinárodním 
srovnání představují jasnou a do značné míry unikátní 
konkurenční přednost.

Ano, lze argumentovat, že evropský zátěžový test je 
prostě více zátěžový a že měří všem stejně. Ale pokud  
se podíváme na nastavení parametrů pro jednotlivé země 
v EU, tento argument neobstojí. Zjistíme totiž, že  
bychom měli být rizikovější a méně stabilní ekonomikou  
než Španělsko nebo Řecko. To je znepokojující zpráva  
v situaci, v níž investoři i analytici stále vykazují příznaky 
zvýšené citlivosti a nervozity, jejichž zdrojem jsou nejen 
statistická fakta, ale ve velké míře i pohled významných 
nadnárodních institucí.        ■
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Benchmarková portfolia: 
Slušné výnosy za pomoci
 konzervativní strategie

portfolia svou podstatou rozkládají investice na trhu mezi více tříd finančních aktiv. 
Vzájemné pohyby finančních instrumentů ve výsledku snižují riziko. To hraje v současnosti 
důležitou roli, protože tradiční investice na dluhopisovém trhu do značné míry vyčerpaly 
svůj potenciál. otázkou nyní je, kolik dalších, jiných a možná agresivnějších instrumentů 

můžeme do portfolií přidat, aby jich nebylo příliš?

http://www.iscs.cz/
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Odpověď na tuto otázku zní – zaveďme si 
srovnávací index neboli benchmark, který bude 
mít tento mix instrumentů dlouhodobě jasně 
stanovený. V Investiční společnosti České 

spořitelny (ISČS) jsme se rozhodli pro jednoduché řešení, 
které zahrne celý široký trh tak, jak je denně medializován 
a komentován. Sestavili jsme mix dvou hlavních investic 
dluhopisového a akciového trhu. Jako doplněk jsme přidali 
i méně známé investice na alternativních a nemovitostních 
trzích. Tento mix nastavuje standardy pro investice 
na širokém finančním trhu a umožní odstupňovat rizikovost 
podle potřeb klientů. Vyplňuje tak mezeru mezi klasickými 
konzervativními investicemi na dluhopisovém trhu (státní 
dluhopisy, spořicí dluhopisy, fond Sporobond a tak dále),  
až po investice zaměřené na akciový trh (fondy TopStocks,  
Sporotrend či například akcie ČEZ). 

dluhopisové investice 

Konzervativní klient je zvyklý koupit si nějaký nabízený 
dluhopis (třeba i strukturovaný), anebo jen uložit peníze. 
Po čase tento produkt dojde do splatnosti a klient si koupí 
nový další. Jedno je stejné – téměř nikdy nepřesáhne doba 
těchto investic pět let. Právě tento horizont jsme v ISČS 
stanovili jako ten nejfrekventovanější a tedy i nejpodstatnější.  
Jako reprezentanta takové investice jsme vybrali index 
počítaný agenturou Bloomberg a zaměřený na český trh  

státních dluhopisů se splatností 3 až 5 let. Tento index  
za posledních deset let zhodnotil o 5,2 procenta ročně bez 
započtení daní, poplatků a podobně. Tedy velmi atraktivní   
a určitě akceptovatelné zhodnocení. Málokdo dokázal  pomocí 
svých konzervativních investic konzistentně  zhodnocovat 
portfolio tempem přes 4 procenta ročně. Zvolený index tedy 
podle našeho názoru dobře reprezentoval, a jistě i bude repre-
zentovat dále, konzervativní investice na dluhopisovém trhu. 

co s akciemi?

Zde byla úloha mnohem jednodušší. Samotný akciový  
trh v ČR je malý a pomocí internetu se každý dostane  
k jakýmkoliv akciím na světě – volíme tedy celosvětový 
index. Všude jsou komentovány pohyby v příslušné měně 
každé akcie – ČEZ v korunách, Apple v dolarech a podobně. 
Volíme index v lokálních měnách. Vhodný reprezentant  
je MSCI AC World Local, který odráží celosvětový vývoj  
akcií v příslušných měnách (přes 50 procent akcií z USA  
a zhruba 10 procent z rozvíjejících se trhů). Za posledních 
deset let dodala taková investice výnos 7,8 procenta ročně 
opět v hrubém vyjádření bez započtení poplatků.  

Zazněla tady dvě hrubá čísla, která ukotvila historii  
a naznačila možnosti, které je finanční trh schopen  
dlouhodobě nabízet. Tato doba je samozřejmě k zobecnění 
málo a například u dluhopisů se trh aktuálně vyvinul na 
znatelně nižší nabízené výnosy, a tedy i možnosti. 

pro koho Je takové portfolio vhodné?

Nejdůležitější je klientův postoj k finančním trhům. 
Musí věřit v podstatu kapitálového trhu – tedy trhu jako 
zdroji finančních prostředků pro firmy, státy, podnikatele 
a další.  Ostatně ten, kdo tomu nevěří, ba dokonce věští 
krachy, se nejspíše investování vyhne. Nedávné opětovné 
dosažení historických maxim na akciových trzích hází 
všechny dosavadní akciové skeptiky za hlavu. 

Kdo investoval v historii do akcií (a neprodal), ten 
vydělal. Lze vyzrát na kolísavost trhů a spekulativní bub-
liny? Tímto se dostáváme k největší odlišnosti od strategií 
absolutního výnosu, kde je běžné v „nervózních časech“ 
vynechat agresivní investice (především akcie). 

Benchmarkový investor má stanovené možné odchylky 
od neutrální úrovně, což zajistí, že finanční prostředky 
zůstanou na trhu zainvestované (minimální limity nebývají 
nulové). Ten, kdo investuje na finančních trzích, má rovněž 
v dlouhodobém horizontu „zajištěnou“ reálnou hodnotu 
investovaného majetku. Uvedená dvě čísla jasně  
překročila vykázanou inflaci. Pro akcie je toto ostatně  
přirozená vlastnost.

Pro člověka zvažujícího investici na trhu je vhodné 
zamyslet se nad kolísavostí finančního trhu. Bude schopen 
v ten moment dál věřit, anebo kapituluje? To vše je nutné 
zvážit předem. Jedna rada zní, nečekat s investováním 
a začít co nejdříve. Čas „zahladí“ případné počáteční 
neúspěchy spojené s načasováním trhu.

Dostali jsme se tak k největší slabině tržních portfolií. 
Jelikož jsou stále zainvestovaná na trhu, nevyhneme se 
takzvaným bublinám. Ty se nafukují zpravidla několik let, 
než prasknou, a často může trvat i výrazně déle, než se 
trh dostane zpět nebo dokonce překročí původní úrovně. 
Nakonec k tomu určitě dojde, což v současnosti  
dosvědčují opětovná historická maxima akciových indexů. 

Správné nastavení mixu investic (tedy alokace aktiv 
v tržním portfoliu) může nějakou dobu trvat. Zvláště 
nyní, kdy je na trhu velmi malá kolísavost (volatilita), se 
portfolio může jevit staticky, což by mohlo svádět k jeho 
agresivnějšímu nastavení. Pro přesnější určení optimální 
alokace aktiv je vhodné sledovat vývoj výkonnosti portfolia 
v kolísavém období a podle toho následně, po uklidnění 
situace, případně přistoupit k rebalancování.              ■
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kolíSání cen akcií a dluhopiSů 
v různých fázích ekonomického cyklu

finančnictví 122 %

cyklické spotřební zboží 83 %

průmysl 79 %

informační technologie 65 %

materiály 59 %

index S&P 500    52 %

necyklické spotřební zboží 32 %

farmacie 29 %

síťové služby 26 %

ropa a plyn 20 %

telekomunikace 16 %

Sektorová výkonnost v indexu S&p 500 během počátečního oživení  
v období 03/2009–06/2010

Ve střednědobém horizontu je kolísání cen akcií a dluhopisů nejvíce ovlivněno cyklickými faktory 
navázanými na stav ekonomiky – korporátními zisky, úrokovými sazbami a inflací.  ekonomickým 
cyklem rozumíme změny tempa růstu hDp, inflace, dostupnosti úvěrů a zaměstnanosti. určení fáze 
ekonomického cyklu je rozhodující pro úspěšnost taktické alokace aktiv při řízení portfolií. nejčastěji 
se ekonomický cyklus dělí na fáze oživení, expanze, která má dvě části (střední a pozdní), a recese.

V počáteční fázi ostrého ekonomického oživení 
po předchozí recesi se na burzách nejlépe vede 
akciím ze sektorů, které nejvíce profitují z poklesu 
úrokových sazeb a prvních známek oživení, jako 

jsou finanční sektor a spotřební cyklické zboží.  Na nízké 
úrokové sazby pozitivně reagují i sektory informačních 
technologií, materiálů a průmyslu.

Ve střední, nejdelší fázi, bývá často lídrem odvětví  
informačních technologií s tím, jak společnosti získaly  
důvěru v oživení ekonomiky a začaly investovat do svého 
vybavení. V této fázi jsou ale odchylky mezi sektory  
menší než jindy.

V pozdní fázi s růstem inflace se daří odvětvím, jejichž 
výkonnost je navázána na růst cen komodit, jako jsou 
materiály a těžba ropy a plynu. Investoři rovněž z obav před 
zpomalením ekonomiky přesouvají svá aktiva do  
necyklických defenzívních sektorů, které nepodléhají  
ekonomický fluktuacím, jako jsou zboží denní spotřeby  
(potraviny a nápoje, prací prostředky a podobně), síťové 
služby nebo farmacie. V recesi pak defenzivní sektory  
zcela přebírají nadvládu na akciových burzách.

V současnosti se americká ekonomika nachází stále 
ještě ve střední fázi expanze podporovaná kontinuálním 
zlepšováním na trhu práce (počet nových žadatelů o práci 

finančnictví  -72 %

průmysl  -55 %

materiál  -49 %

index S&P 500     -46 %

ropa a plyn  -43 %

informační technologie  -43 %

cyklické spotřební zboží  -41 %

síťové služby  -41 %

telekomunikace  -39 %

farmacie  -31 %

necyklické spotřební zboží  -27 %

Sektorová výkonnost v indexu S&p 500 během poslední recese 2008–03/2009
 

http://www.iscs.cz/
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kolíSání cen akcií a dluhopiSů 
v různých fázích ekonomického cyklu

oživení
Ve fázi počátečního oživení ekonomiky ve tvaru „V“ dochází k akceleraci růstu HDP, neboť 
příznivá monetární politika po předchozí recesi zabrala. Rychle rostou průmyslová  

výroba a tržby firem, zásoby ale zůstávají nízké. Inflace pokračuje v poklesu, protože volné 
kapacity ještě nejsou využívány a růst produktivity je vysoký. To spolu s nízkými výnosy

dluhopisů tvoří ideální mix pro skokový růst ziskovosti firem a akcie jsou nejlepším 
aktivem. Analýzy od roku 1962 udávají průměrnou délku této fáze 15 měsíců 

a průměrný výnos z akcií 22 % ročně.

střední fáze expanze
V této fázi akceleruje růst HDP nad trendové tempo růstu,

zpomaluje se růst produktivity, roste úvěrová aktivita bank s tím, 
jak se potvrdilo oživení ekonomiky, a roste spotřebitelská důvěra. 
Měnová politika zůstává prorůstová, ale postupně se neutralizuje. 
Výkonnost dluhopisů je špatná kvůli rostoucím výnosům. Zdravý 

růst zisků působí pozitivně na ceny akcií, které jsou opět 
nejlepším aktivem spolu s komoditami. Střední fáze expanze trvá 

několik let a výnosy z akcií během ní dosahují růstu 16 % ročně.

pozdní fáze expanze
V pozdní fázi dochází v přehřáté ekonomice k růstu mezd, 
poklesu produktivity a s tím, jak se firmy snaží udržet 

marže, tlačí dále na růst inflace. Klesá dostupnost 
úvěrů. Centrální banky vyčkávají se stimulacemi na 

vrchol inflace. ceny akcií rostou průměrným 
tempem 8 % ročně, dluhopisy mají jen omezený 

prostor k růstu. V průměru trvalo toto období 18 měsíců. 

recese
V recesi při rostoucí nezaměstnanosti dále klesají ukazatele eko-

nomické aktivity, snižuje se dostupnost úvěrů a centrální banky 
uvolňují měnovou politiku s cílem stimulovat ekonomiku a dostat 
ji zpět na udržitelnou růstovou trajektorii. Přebytečné kapacity  
a pokles cen komodit táhnou inflaci dolů, zisky firem se snižují 
a reálné výnosy klesají. Roste sklon výnosové křivky s tím, jak 

centrální banky snižují krátkodobé úrokové sazby. dluhopisy jsou 
nejlepší třídou aktiv. Průměrná délka trvání recesní fáze bývá  

10 měsíců a ceny akcií oslabují o 14 % ročně.

sektorová alokace podle ekonomického cyklu
Kolísání ekonomiky se dá dobře využít i v sektorové alokaci.  I když kvůli strukturál-

ním změnám v ekonomice, technologickým inovacím, globalizaci a měnícím se 
regulatorním podmínkám žádný sektor nemá uniformní chování v každém cyklu,  

lze nalézt některé typické rysy sektorových divergencí.

klesl na osmileté minimum). Mzdy pomalu rostou,  
ale toto tempo nedosahuje úrovně před recesí let  
2008–2009.

 I když se jádrová inflace zvýšila směrem ke  
2 procentům, není to úroveň, která by vytvářela tlak na 
ekonomiku, typický pro pozdní fázi. Pomalá a udržitelná 
expanze tak vytváří poměrně stabilní výhled na růst tržeb. 
Nízké úrokové náklady a stále vysoká produktivita tvoří jen 
malý tlak na marže firem. Rostoucí podnikatelská důvěra 

a investiční aktivita rovněž přispívají k příznivým 
vyhlídkám na růst firemních zisků a tím i cen  
amerických akcií. Navzdory očekávanému růstu 
krátkodobých sazeb v polovině roku 2015 lze stávající 
úrokové prostředí hodnotit jako příznivé, když výnos 
10letého vládního dluhopisu USA zůstává na úrovni kolem 
2,5 procenta  a podle mínění analytiků by se měl do konce 
roku jen mírně zvyšovat na 2,8 procenta. Hlavním rizikem 
pro přetrvávající příznivý vývoj je horšící se geopolitická 
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záJem o filantropii 
roste: 

Jakou roli hraje privátní bankovnictví?

Filantropie získává navzdory nejistému 
ekonomickému vývoji na popularitě. 

V posledním desetiletí se filantropické aktivity 
staly běžnou součástí nabízených služeb největších 

světových bank a investičních společností 
specializujících se na správu majetku klientů. 

proč tomu tak je, proč by mohla filantropie oslovit 
i vás a jaký smysl v ní vidí uznávaná odbornice 

v oboru claire costello, která zavítala z u.s. Trust, 
bank of america do pražské nadace VIa?
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Banky rozšiřují své týmy privátního bankovnictví 
o odborníky na filantropii nebo zakládají celé 
nadační úseky a rozvíjejí odbornou poradenskou 
činnost v reakci na celosvětově rostoucí zájem  

o toto téma ze strany bohatých klientů. Ti přicházejí za 
svými bankéři nebo poradci a stále častěji u nich hledají 
rady ohledně toho, jak s charitativní činností začít.

U velkých světových bank je dnes běžné, že mají oddělení 
specializovaná na filantropické aktivity, která povzbuzují  
bohaté klienty k charitativní činnosti a poskytují rady  
ohledně toho, kam směřovat úsilí nebo jak nejefektivněji 
pomoci tam, kde bude s darovanými prostředky  
produktivně naloženo.

Kromě služeb daňového a právního poradenství umožňují 
klientům sledovat průběh a dopady jejich charitativní  
činnosti, aby mohli následně sami posoudit, jakých  
pokroků bylo díky jejich darům na probíhajících projektech  
dosaženo. Cílem je ubezpečit dárce, že je jejich  
filantropická činnost smysluplná a maximalizuje potenciální 
přínosy pro společnost.

Ještě před patnácti lety bylo filantropické poradenství 
omezeno na hrstku nezávislých poradců a charitativních or-
ganizací. Od té doby se ale odvětví rozrostlo a kromě rodin-
ných a komunitních nadací se do něho dnes zapojují finanční 
poradci i celé úseky velkých světových bank či trustů, mimo 
jiné například Barclays Wealth, Kleinwort Benson, JPMorgan 
Private Bank nebo Standard Chartered Private Bank.

Větší rozmanitost nabízených služeb vedla ke zvýšení 
příspěvků, které movití na charitativní projekty posílají. 
Banky, jež se s klienty potkávají denně, pomáhají tato čísla 
zvyšovat. Přestože absolutní čísla darů ovlivňuje aktuální 
výkon ekonomiky nebo trhů, trend je jasný – filantropie je 
na vzestupu a stává se součástí dlouhodobého finančního 
plánování těchto klientů a jejich rodin.

Existuje mnoho způsobů, jak lze na charitu přispívat – 
může jít o alternativní formy financování (půjčky, vstupní 
kapitál nebo dlouhodobý kapitál pro charitativní organizace 
a sociálně zaměřené firmy) či přímé dary. Možnosti jsou 
nepřeberné, ale pro laika je často obtížné se v nich vyznat. 
Právě od toho jsou zde poradci, kteří mají s charitou  
dalekosáhlé zkušenosti, jež mohou s klienty sdílet. Jedním  
z nich je Claire Costello, výkonná ředitelka pro filantropii  
v U.S. Trust, Bank of America.

proč u vás, navzdory tomu, že jste původním 
povoláním právnička, zvítězila filantropie?

Filantropie nabízí to nejlepší z obou světů. Například 
možnost pohybovat se v prostředí velkých korporací,  

jako například Citigroup Private Bank, kde jsem stála  
u zrodu divize poskytující poradenství v oblasti filantropie. 
Šlo o výjimečnou zkušenost, protože naše klientela byla 
skutečně globální, což mi nabídlo velmi zajímavý pohled  
na filantropii – na její vnímání v odlišných kulturách a na to,  
co si lidé v různých zemích představují pod pojmy, jako jsou 
velkorysost, dobro a tak dále.

existuje v tomto slova smyslu nějaký bod dotyku, 
něco, na čem se všichni lidé shodnou, ať už jsou 
ze spojených států, brazílie, anebo třeba z regionu 
střední a východní evropy?

V každém systému jsou, řekněme, akcelerátory  
a zpomalovače, které mají vliv na to, jak moc se lidé  
angažují. Bodem dotyku je ale lidské srdce. Věřím tomu,  
že všichni od přírody rádi a přirozeně dáváme. Jde o reflex 
projevující se různými způsoby, který je však reakcí na  
stejné impulzy. Je to někde hluboko v nás, často pod 
nánosem všednodenních starostí, někde pod vším,  
co souvisí s prací, povinnostmi a cynismem,  
který nás obklopuje.

nadace via
Jde o soukromou nezávislou českou nadaci, která vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české 

pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society. Ta působila v Československu od roku 1990.  
Nadace rozvíjí komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace, investuje 

do jejich profesionálního rozvoje a pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice 
filantropie a dárcovství v České republice.

claire costello
výkonná ředitelka pro filantropii, 
U.S. Trust, Bank of America
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via bona
Pod záštitou Velvyslanectví Spojených států americ-
kých uděluje nadace VIA za filantropii každoročně 
cenu VIA BONA. Jde o prestižní veřejné ocenění 
jednotlivců i společností za dobročinné úsilí v České 
republice. Nadace prostřednictvím něho vyzdvihuje

následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje nové filantropické 
trendy a sehrává tak roli jakéhosi majáku, který inspiruje a ukazuje 
cestu všem současným i potenciálním dárcům.

za rok 2013 získala v kategorii ocenění  
pro velkou firmu tuto cenu Česká spořitelna.  
do soutěže byla nominována nestátní  
neziskovou organizací sananim, která  
je dlouholetým partnerem nadace České  
spořitelny (Čs) v prevenci a boji s drogovou 
závislostí. v nominaci na toto ocenění byla 
vyzdvihnuta zejména promyšlenost  
celkového dárcovského konceptu 
České spořitelny a nadace Čs.

znamená to, že ať už vás vaše povolání zavede  
kamkoli, můžete používat stejný jazyk?

Určitě, jde o smysl života a v některých případech  
o smysl bohatství. Peníze v tom vůbec nemusejí hrát roli. 
Stejně tak může člověk nabídnout sám sebe. Pokud  
vezmeme v potaz skutečný význam slova filantropie, jde  
o lásku k lidstvu. Jak konkrétně ji každý z nás nakonec  
vyjádří, se ale bude lišit. Každý totiž vidí a vnímá svět 
kolem trochu jinak, a to se v našich činech projeví.

možná je jednodušší mluvit o filantropii například  
s lidmi ve spojených státech, kde má dlouholetou 
tradici, než v Česku. souhlasíte?

Ano i ne. Jistě, ve Spojených státech je to o něco 
jednodušší, protože samotný akt aktivního dávání je zde 
součástí kultury, tradic a navíc ho do značné míry  
bezprecedentně reflektuje i daňová soustava. Na druhou 
stranu, konverzace v zemích, kde musíte začít skutečně  
od podlahy, považuji za více vzrušující a zároveň jde o větší, 
řekněme, podnikatelskou výzvu. Lidem, se kterými mluvíte, 
se díky filantropii otevírají nové obzory. Umožňuje jim začít 
dělat věci, o kterých do té doby často ani nevěděli. A právě 
proto to pro mě v zemích, jako je Česko, v porovnání  
s Amerikou není těžší.

objevila jste například v našem regionu něco dosud 
nepoznaného?

Myslím si, že díky tvrdé práci lidí, se kterými zde  
spolupracuji, se od doby, kdy jsem tu byla naposledy – tedy 
před čtyřmi lety –, udělala spousta práce. Je tu mnohem 

více příběhů, které můžeme odvyprávět. Každý z nich přitom 
spouští domino efekt. Stejně tak mě těší, že soukromí 
bankéři, se kterými pracuji, dospěli k přesvědčení, že je 
důležité s klienty mluvit o filantropii; že jde o nedílnou 
součást poskytovaných služeb.

privátní bankéř by tedy měl nejen dobře poradit jak  
vydělat, ale také jak a proč dávat.

Ano, podle mě jde o jeden z nejdůležitějších aspektů 
správy majetku. Možnost dávat je totiž jednou  
z nejsmysluplnějších věcí, které jsou spojeny s bohatstvím. 
A o něčem podobném se tu přitom dlouho nepřemýšlelo. 
Poradci by měli klást filantropické otázky. Pokud se tak 
nestane, mohou být peníze, které by jinak šly na  
podporu užitečných projektů, z pohledu těchto projektů 
navždy ztraceny. Proto poradcům ráda připomínám, že na 
svých bedrech nesou jisté břímě: pokud nemohou  
dávat sami, zcela jistě mohou nasměrovat své klienty 
správným směrem tím, že s nimi o určitých věcech začnou 
mluvit.

bankéři obyčejně s klienty mluví o byznysu. 
filantropie je, řekněme měkké a těžko uchopitelné 
téma. Jak se s tím vypořádat?

Ve Spojených státech se do značné míry čeká, že budou 
bankéři sami o filantropii mluvit. Filantropie, to totiž už 
nejsou peníze, které jaksi zbydou, až si lidé zajistí  
pohodlné stáří, své děti během školy a tak dále. Teď je 
filantropie často jedním z tahounů celého finančního plánu, 
respektive jednou z priorit. To v praxi znamená, že poradce 
s novým klientem už nemluví pouze o tom, jak jeho peníze 
znásobit, ale o tom, kdo vlastně tento člověk je, jaké jsou 
jeho cíle i sny týkající se jeho rodiny a místa, kde žije. 
Bez těchto znalostí nelze prostředky klienta správně  
spravovat.          ■	

	

nadace České spořitelny 
Byla založena v roce 2002 a od té doby pomáhá 
dlouhodobě a efektivně při řešení závažných 
společenských témat, jako jsou problémy seniorů 
či prevence a boj s drogovou závislostí. Zároveň se také 
zasazuje o rozvoj komunit a životního prostředí. Společně 
s partnery z neziskového sektoru se věnuje dlouhodobým 
projektům ve všech zmíněných oblastech. Veřejně 
prospěšnou činnost Nadace podporují také zaměstnanci 
České spořitelny jako dobrovolníci.
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