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Vážené klientky, vážení klienti,

nezadržitelně se blíží konec roku, ale ještě než se vaše myšlenky definitivně zatoulají 
ke svátečním přípravám a nakupování dárků, mi dovolte představit vám nové číslo 
čtvrtletníku pro klienty Erste Private Banking – Reportér.

Na co se tedy můžeme těšit? Nejprve společně s hlavním ekonomem České 
spořitelny Davidem Navrátilem zhodnotíme klíčové události tohoto roku, a navíc se 
pokusíme podívat trochu do budoucna. Poodhalíme, co nás může v roce 2013 čekat.

V rubrice pro začínající investory představíme službu Asset management (Správa 
aktiv), jež se stala velmi úspěšným konceptem správy majetku významných klientů 
Erste Private Banking. V rámci této služby se o vaše peníze stará specialista 
– portfolio manažer podle předem zvolené investiční strategie. 

Pro zběhlejší investory jsme pak připravili představení fondů ESPA Stock Biotech 
a ESPA Stock Istanbul. Především prvně jmenovaný je opravdovou hvězdou. A to 
dokonce pětinásobnou. Toto nejvyšší ocenění agentury Morningstar získal fond 
v minulém roce a stal se tak nejlepším sektorovým fondem v Evropě.

Dynamičtějšího investora jistě potěší i pohled do oblasti tzv. high yield dluhopisů, tedy 
dluhopisů, které se z pohledu ratingu už částečně pohybují v neinvestičním, 
tzv. spekulativním pásmu.

V nízko úročeném prostředí, které nás zřejmě bude obklopovat po několik 
následujících let, nám nejspíše nezbude nic jiného než přijmout určitou míru rizika. 
Tímto krokem tak dokážeme přinést do svého portfolia požadovaný vyšší výnos. 
A právě některé z takových možností a nápadů vám přinášíme v časopise, který držíte 
v rukou.

Dovolte mi, abych vám závěrem poděkoval za projevenou přízeň a důvěru, neboť 
i díky vám jsme získali prestižní ocenění Nejlepší služby privátního bankovnictví ve 
střední a východní Evropě za rok 2012 časopisu Banker. Za celý tým Erste Private 
Banking vám přeji příjemné a poučné čtení a samozřejmě i krásné svátky a vše 
nejlepší do roku 2013.

Martin Kučera,
Erste Private Banking CZ,
ředitel
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Řecko, eMka a Vánoce

Tahanice kolem poskytnutí další finanční pomoci Řecku se točí 
kolem toho, zda Řecko má snížit dluh na 120 % HDP do roku 
2020 nebo 2022. Vypadá to jako hloupost, ale za touto 
diskusí se skrývá důležitý obrat v myšlení Mezinárodního 
měnového fondu (MMF), který je součástí tzv. Troiky. 

Již dříve totiž MMF připustil, že tzv. fiskální multiplikátor je 
mnohem vyšší, než se původně domníval. Neznamená to nic 
jiného, než že snižování deficitu má mnohem negativnější 
dopad na ekonomiky, než původně předpokládal. MMF tak 
dospěl k názoru, že snížení deficitu o jeden procentní bod sníží 
růst ekonomiky o více než jeden procentní bod. Pokud tomu 
tak je, dluh Řecka nebude klesat, ale dále narůstat. 

MMF tak začíná tlačit na své partnery v EU, aby došlo 
k dalšímu odpisu řeckého dluhu. Tentokrát nejen dluhu 
drženého soukromými investory, ale všemi. V našich analýzách 
dlouhodobě říkáme, že Řecko nebude schopno snížit dluh 
jiným způsobem než jeho odpisem. Respektive náklady jeho 
nesnížení budou tragické pro jeho ekonomiku a jeho občany. 
Proto s postojem MMF souhlasím. A navíc si myslím, že to 
nebude jediný odpis dluhu, který v zemích eurozóny uvidíme. 

Nic cizího mi není lidské
Malá odbočka. Co se dá více očekávat? Že se EMU rozpadne 
kvůli dluhovým problémům nebo že řecké dluhové problémy 
zničí EMU? Pokud řeknete, že první možnost, tak je to 
samozřejmě správně. Ale většina lidí má tendenci označit 
druhou možnost jako pravděpodobnější. Proč?

Klasická ekonomie popisuje člověka jako racionálního jedince. 
Nicméně z vlastních zkušeností víme, že naše rozhodování 
ovlivňují emoce jako strach, morálka, závist, odpor, soucit, 
zlost, ale také nedostatečná síla vůle. Prostě vše, co nám je 
vlastní a co omezuje platnost předpokladu klasické ekonomie, 
že jsme racionální bytosti (to mi připomíná hlášku z filmu 
Světáci „nic cizího mi není lidské“).

Představte si, že máte před sebou text, který popisuje Lindu. 
„Lindě je 31 let, je svobodná, upřímná, velmi bystrá. 
Vystudovala filozofii. Jako studentka se velmi zajímala 
o problémy diskriminace, sociální spravedlnosti a účastnila se 
protijaderných demonstrací.“ A teď se vás zeptám, která 

z následujících alternativ je pravděpodobnější. Za prvé: Linda 
pracuje jako pokladní. Za druhé: Linda pracuje jako pokladní 
a aktivně působí ve feministickém hnutí. Co byste vybrali? 
Když se tento test prováděl, tak 85 % lidí volilo druhou 
možnost. Přitom je přece logicky míň pravděpodobná. Zatímco 
první možnost je obecnější, druhá je specifičtější. Ale lidé myslí 
ve stereotypech a nechají se roztěkat nerelevantními 
informacemi. Dvojku si umíme lépe představit na základě 
popisu Lindy, ačkoliv je matematicky méně pravděpodobná. 
Učeně se to nazývá klam souvislosti. Proto lidé mají např. 
tendenci pojistit se proti specifickým pohromám než uzavřít 
pojistku, která pokrývá více rizik.

I přestože Řecko je pořád v centru zájmů finančních trhů, tak 
bychom neměli přehlédnout větší problém, který EMU má.

Optimální měnová zóna
K pochopení, proč má eurozóna problémy, se musíme vrátit do 
minulosti. V roce 1961 publikoval Robert Mundell teorii 
optimální měnové zóny. Ta říká, jaké podmínky musí splnit 
uskupení zemí pro to, aby mohlo mít společnou měnu. Jaké to 
jsou? Pracovníci musí být mobilní napříč státy. Stejně tak 
kapitál. S tím souvisí cenová a mzdová pružnost. Další 
podmínku představuje existence automatických fiskálních 
transferů, například fiskální unie. A poslední podmínkou je 
podobnost ekonomik a sladěnost ekonomických cyklů.

Splňuje eurozóna tyto podmínky? Jednoznačná odpověď 
neexistuje, protože například musíme říci, jaká mobilita 
pracovníků je již dostatečná. Ale je jasné, že mobilita 
pracovníků v rámci EMU je kvůli jazykovým bariérám velmi 
nízká. Můžeme se na to ale podívat opačně. Můžeme se 
zeptat, které uskupení zemí tyto podmínky splňuje lépe 
a které hůře.

A na toto téma mě zaujala studie, která vzala více než stovku 
ekonomických, sociálních a politických indikátorů za jednotlivé 
země a analyzovala, jak jsou tyto indikátory od sebe daleko pro 
různá uskupení zemí, mimo jiné i pro eurozónu. Čím blíže, tím 
lépe. Výsledek? Asi vás nepřekvapí, že podmínky lépe splňuje 
Britské společenství než EMU. Ale možná vás už překvapí, že 
tato kritéria splňují lépe než EMU také státy bývalého SSSR. 
Stejně tak státy Střední nebo Latinské Ameriky. A asi vás 

Splňuje eurozóna 
podmínky 
optimální měnové 
zóny?
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případě dosáhne ztráta hodnoty 50 %. Dar může mít 
i sentimentální hodnotu. Mám rád toho, kdo mi dává dar, 
a to zvyšuje jeho cenu. Sice se mi svetr nelíbí, ale protože 
jsem jej dostal od osoby, kterou mám rád, tak v mých 
očích se zvyšuje jeho hodnota na 750 korun. Lepší, ale 
pořád jde o ekonomickou ztrátu. 

Jak velká je v průměru tato ztráta? Změřil to někdo? Ano, i na 
to existují průzkumy. Podle průzkumu Yaleovy univerzity mají 
lidé o 18 % vyšší (vnímaný) užitek, když si produkt (svetr) 
vyberou sami, než v případě přijatého daru. V loňském roce 
jsme za vánoční dárky utratili v Česku každý zhruba 
3200 korun. Celkově tedy 34 mld. korun. Při 18% ztrátě užitku 
to tedy znamená, že zhruba šest miliard korun přišlo vniveč. 
Nekupovat dárky? Tudy cesta asi nevede. Receptem může být 
snaha zvýšit onu „sentimentální hodnotu“ tím, že nás naši 
blízcí budou mít raději.

S blížícími se Vánocemi se blíží i o novoroční předsevzetí, jako 
například „zhubnu“. To samozřejmě souvisí s masivnějším 
nabíráním váhy v čase (před)vánočním. Zaujala mě proto 
studie Briana Wansinka z roku 2006, ve které ukazuje, že 
máme tendenci jíst více, pokud jíme ještě s někým. Pokud jíme 
s jedním člověkem, tak sníme v průměru o třetinu více, než 
když jíme sami. Pokud jíme ve skupině zhruba o pěti lidech, 
tak sníme o 75 % více. Zkuste si na tuto analýzu vzpomenout, 
až budete trávit čas s rodinou a přáteli. A možná předejdete 
dalšímu porušenému předsevzetí. 

Přeji pohodové Vánoce!

zarazí, že lepší výsledky než EMU mají i státy z celého světa, 
které začínají písmenkem „M“. Toto naprosto umělé seskupení 
zemí splňuje podmínky měnové zóny lépe než eurozóna.

Eurozóna je umělé seskupení zemí, které nesplňuje podmínky 
optimální měnové oblasti od samého začátku. Problémem 
EMU je, že neudělala téměř nic, aby se k tomuto stavu dostala. 
Pokud EMU nebude mít společnou fiskální unii, bankovní unii, 
společné pojištění vkladů, institucionální uspořádání, které 
zvýší její konkurenceschopnost, tak se bude eurozóna pouze 
plácat v pokračujících existenciálních problémech od jedné 
krize ke druhé. Snad bude současná krize, která tento problém 
odhalila až na dřeň, dostatečnou motivací pro EMU, aby se 
začaly dělat reformy, které posunou EMU k dlouhodobě 
životaschopnému projektu.

Akcie: toxické, nebo nedostatkové zboží?
Zastavme se u akcií. Mnoho z vás si vzpomíná na propad cen 
akcií v roce 2008. Pád o padesát procent byl velmi bolestivý. 
Po této zkušenosti si mnoho investorů řeklo, že s akciemi 
nechce mít nic společného. Pesimisté vám navíc ukáží graf 
vývoje cen akciového indexu od roku 2000 a spočítají vám, že 
průměrný roční růst byl nula procent. A vypadá to, že je 
vymalováno: akcie jsou toxickým aktivem. 

Proti tomuto pohledu se dá argumentovat podobnými čísly. Po 
dosažení dna v roce 2009 vzrostly akcie o 84 %. A průměrný 
výnos od roku 2000 je nula, protože v roce 2000 vrcholila 

„technologická“ bublina, která vyhnala ceny akcií na 
neudržitelné úrovně. Po jejím splasknutí a dosažení dna v roce 
2003 akcie do dnešního dne vzrostly o 66 %.

Sami ale cítíte, že taková argumentace je hodně založena na 
tom, jaký časový okamžik si daný analytik zvolí, aby ukázal 
výkonnost cen akcií v čase. Jediné, co si z ní můžeme vzít, je, 
že i akcie mají tendenci se dostávat do bublin a že pád cen 
akcií je střídán jejich růstem. Ale neodpoví vám na otázku, zda 
je teď správný okamžik na investování do akcií. 

Analytik by měl spíše argumentovat vývojem marží, oceněním 
akcií, dividend a analýzou makroekonomických podmínek, ve 
kterých se firmy budou pohybovat. Máme však možnost se 
podívat i na chování samotných firem. Myslí si samotné firmy, 
že hodnota jejich akcií je nízká? Nízká v relaci s úrovní 
úrokových sazeb? Myslí. Firmy si totiž v posledním roce půjčily 
zhruba 500 mld. dolarů a použily je na zpětný odkup akcií. 
Počet akcií se tak snížil. Proč to firmy dělají? Protože mají 
možnost vyměnit drahý kapitál (akcie) za levný dluh z důvodů 
nízkých úrokových sazeb. Navíc s možností půjčovat si i na 
dvacet let. Podniky jednoduše využívají aktuální podmínky 
k optimalizaci struktury svých bilancí. Podniky nevidí akcie 
jako toxické aktivum, a naopak jej dělají nedostatkovějším.

Vánoce
O dluhové krizi jste už slyšeli dost – a ještě uslyšíte. Proto se 
dneska podívejme na něco, co nás bude také zaměstnávat 
a trápit ještě několik týdnů. Vánoce! A s nimi spojený shon, 
kupování dárků, slzy zklamání pod vánočním stromečkem 
a následné hromadné výměny dárků. Pojďme si tedy na chvíli 
nasadit brýle pragmatika a podívat se na vánoční dárky 
trochu jinak. 

To je např. cílem knížky Scroogenomics od Joela Waldfogela. 
Předpokládejme, že stojím před pánským svetrem, který stojí 
1000 korun. Koupím si jej, pokud v mých očích má hodnotu 
1000 nebo více. V případě, že je to více než 1000, dosáhnu 
tzv. spotřebitelského přebytku. 

Pokud ovšem koupím svetr někomu jinému a tomu se 
svetr nelíbí (především ženy vědí, o čem mluvím), tak jeho 
vnímaná hodnota je nižší než 1000, řekněme 500. V tom 
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hlavní ekonom,
Česká spořitelna
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Budoucnost se skrývá v biotechnologiích: ESPA Stock Biotech
klinicky testovaného léků (i s ohledem na výše popsanou 
statistiku úspěšnosti klinických testů). 

Všechny sázky jsou spíše dlouhodobého charakteru s cílem 
podílet se na dlouhodobém zhodnocení kurzů jednotlivých 
akcií a dlouhodobě překonávat srovnávací index NBI. 
Protože společnosti, do kterých fond investuje, jsou 
obchodovány v USA a riziko negativního vývoje měnových 
kurzů není zajišťováno, ovlivňuje vývoj hodnoty podílového 
listu také vývoj měnového kurzu amerického dolaru k české 
koruně.

Tento způsob není nikterak nový. Lidstvo už několik tisíc let 
například využívá chemické procesy mikroorganismů, aby 
pomocí kvašení produkovalo alkohol. Velký rozmach tohoto 
sektoru nastal počátkem 80. let, kdy se vědcům podařilo 
izolovat jednotlivé geny, jejichž informace se překóduje do 
specifických proteinů. Tyto izolované geny jsou vkládány do 
genetického materiálu rychle se dělících buněk, čímž může 
docházet k produkci komerčních kvantit léků na proteinové 
bázi. Takto získávané monoklonální protilátky se schopností 
cíleně ovlivnit proces výroby nových buněk fungují podobně 
jako protilátky vytvářené vlastním imunitním systémem 
člověka v reakci na přítomnost cizích částic (nemoc). 

Tyto objevy umožnily navrhovat a testovat nové léky, jež se 
dokážou dostat na místa, kam se původní farmaceutické léky, 
tzv. malé molekuly, vyráběné klasickými chemickými postupy 
dostat nedokázaly, a bojovat s nemocemi, na které do té doby 
neexistovala žádná pomoc. 

představuje úspěšné dovršení klinických testů vstup mezi 
vysoce ziskové společnosti. Nasdaq Biotech Index (který je 
srovnávacím indexem fondu ESPA Stock Biotech) zahrnuje 
celkem 120 společností a pouze 18 z nich má aktuální tržby 
větší než 500 milionů amerických dolarů, což je považováno za 
hranici úspěšného léku.

I když jsou biotechnologické léky schopny dostat se na místa, 
na která se tzv. malé molekuly dostat nedokázaly, zůstává 
proces vývoje a testování nových léků stále poznamenán 
vysokým podílem léků, které se buď ukážou být neúčinnými, 
nebo mají příliš mnoho nežádoucích vedlejších účinků. Pouze 
jeden ze šesti potenciálních léků, který vstoupí do 2. fáze 
klinických testů (celkem musí každý lék absolvovat tři fáze 
klinického testování), bývá schválen regulačním úřadem 
a dostává se do prodeje. Komplikovaný chemický proces, který 
probíhá v lidském těle, stále není dostatečně zanalyzován.

Fond ESPA Stock Biotech je klasickým sektorovým fondem. 
Cílem manažerů fondu je investovat tak, aby se fond podílel na 
dlouhodobě nadprůměrném růstu tohoto sektoru.
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Historická korunová výkonnost fondu ESPA Stock Biotech

Zdroj: Erste Asset Management

Ján Hájek, CFA
spolumanažer fondu 
ESPA Stock Biotech 
a portfolio manažer,
Investiční společnost
České spořitelny

Biotechnologie se snaží využít chemické procesy, které jsou 
vlastní lidským buňkám, k tomu, aby se průmyslově 
vyráběly terapeuticky aktivní proteiny.

Díky tomu aktuálně patří sedm nejlepších bio-
technologických léků mezi deset nejprodávanějších léků 
celkem a mnohé, několik desítek let existující 
farmaceutické společnosti alokují stále více prostředků 
do vývoje biotechnologických léků, resp. přebírají mladé 
biotechnologické společnosti.

Investujeme do široce diverzifikovaného portfolia, které 
z velké části kopíruje zvolený srovnávací index Nasdaq 
Biotech Index (NBI). Při skladbě portfolia vybíráme přibližně 
ze 150 společností. Kromě všech 120 společností 
obsažených v indexu NBI sledujeme také dalších 
30 perspektivních firem.

Přes všechny tyto dosavadní úspěchy stále zůstává mnoho 
nemocí neléčitelných, a proto existuje i prostor pro nalezení 
nových, účinnějších léků, které budou také komerčně 
úspěšné.

V uplynulých 20 letech existence tento sektor zaznamenal 
vysoké tempo růstu tržeb, které ještě v roce 2007 dosahovalo 
15 %. I přes zákonité zpomalení lze s vysokou 
pravděpodobnosti říct, že ještě v příštích 10–15 letech bude 
tento růst vysoce nadprůměrný a bude nejspíše dosahovat 
vysokých jednociferných hodnot. Tento sektor se stále 
nachází v období dynamického růstu a pro mnohé společnosti 

Aktivní správa je prováděna převažováním, resp. 
podvažováním, jednotlivých pozic vůči složení srovnávacího 
indexu na základě fundamentální analýzy. Počet odlišných 
pozic (tj. takových, kde procentní podíl jednotlivé akcie na 
fondu se odlišuje od procentního podílu na srovnávacím 
indexu) je vysoký, s tím, že míra odlišení je spíše nižší. 
Pozitivní sázky (převážení vůči procentnímu podílu na 
srovnávacím indexu) představují většinou investice do 
dlouhodobého růstového potenciálu již schváleného léku, 
kdy častokrát po schválení takovéhoto léku dochází k vybírání 
předchozích zisků investorů spekulujících na pozitivní 
výsledek klinických testů. Naopak negativní sázky jsou 
zpravidla tvořeny nižším nebo neexistujícím podílem takových 
společností, u nichž nevěříme v konečný úspěch aktuálně 
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Během své dlouhé historie představovalo Turecko díky své 
výjimečné geografické poloze spojení, ale zároveň také předěl 
mezi Evropou a Blízkým východem. V kontrastu s minulými 
roky, kdy se ekonomika dostávala z hyperinflace a politické 
nestability, prochází nyní jeden ze zakládajících členů 
Severoatlantické aliance (NATO) procesem politické stabilizace 
a také se nachází v období rostoucí ekonomiky. Společnost 
ERSTE Sparinvest byla před lety jedním z prvních 
mezinárodních investorů, kteří rozpoznali obrovský potenciál 
turecké ekonomiky, a v létě 2001 založila jeden z prvních 
fondů, jehož investoři profitují z vývoje tureckého 
hospodářství. 

Obchodovat na burze cenných papírů v Istanbulu nebylo 
v průběhu posledních deseti let zrovna jednoduché. Prudké 
nárůsty a velké korekce doprovázely vývoj tureckých akcií, ale 
v průměru investoři těžili z držby lokálních titulů v tomto 
dlouhém období. Vynikající výkonnost od založení fondu na 
úrovni 288 %, což lze rovněž přeložit jako průměrnou roční 
výkonnost na úrovni 13,72 %, je velmi zajímavá.

Vysoké výkyvy se pravděpodobně v budoucnu budou vyskytovat 
i nadále, burzy rozvíjejících zemí, do kterých Turecko 
bezpochyby patří, tak obvykle reagují. 

pod hranicí průměrného věku, která je 29 let, což je méně než 
v jiných rozvíjejících se zemích, např. Brazílii, Číně nebo Rusku. 

Prostředí přející spotřebě. Turečtí spotřebitelé mají nízké 
dluhy a díky tomu je jejich prostor pro budoucí spotřebu 
poměrné veliký, což potvrzují následující čísla: více než 
16,6 mil. uživatelů internetu, přes 65,8 mil. uživatelů 
mobilních telefonů, více než 29 mil. držitelů kreditních karet. 
Nákupní síla se blíží evropským úrovním. 

Velký nárůst exportu a cestovního ruchu. V roce 2011 se 
turecké exporty do střední Evropy dostaly na 20 % a cestovní 
ruch vyrostl o čtvrtinu. 

Střední inflace. Inflace se na přelomu milénia nacházela 
kolem dvouciferných úrovní. Ještě minulý rok vystoupala přes 
10 %, ale od té doby se postupně snižuje. V druhé polovině 
letošního roku se pohybuje kolem 7 %. 

Nízké zadlužení. Daňová morálka obyvatel (deficit státního 
rozpočtu na úrovni 2,5 %) a nízké zadlužení vlády (40 % HDP) 
podporuje růstové očekávání země. 

Valuace tureckých akcií. I když přihlédneme k růstu tureckých 
akcií v tomto roce, je valuace trhu (P/E kolem úrovně 10) zatím 
stále celkem nízká. 

Deficit běžného účtu. Turecko je zemí závislou na dovozu 
komodit. Vysoké ceny energií a komodit negativně dopadají na 
vývoj běžného účtu a nepřímo také ovlivňují vývoj na burze. 
Vláda udělala v první polovině letošního roku řadu opatření 
(zejména prostřednictvím rostoucích investic a exportu), která 
by měla pomoci vývoji běžného účtu. 

Vnější vlivy. Turecko nefunguje izolovaně a není imunní vůči 
vnějším vlivům. Naopak, ceny jsou finanční krizí ovlivňovány 
navzdory pozitivním ekonomickým signálům. 

Externí konflikty. Turecké stabilní politické prostředí je 
poměrně silně testováno vývojem událostí kolem konfliktu 
se Sýrií. I to může mít (a má) dopad na vývoj hodnoty 
tureckých akcií. 

Investoři, kteří chtějí sázet na potenciál dalšího ekonomického 
vývoje turecké ekonomiky, mohou investovat do akcií 
obchodovaných na turecké burze prostřednictvím fondu 
ESPA STOCK Istanbul, a to jak jednorázovou investicí, tak 
mohou tento fond využít i pro pravidelné investování.

Českým investorům je fond k dispozici v korunové denominaci. 
S investicí jsou spojena i měnová rizika, protože fond není 
zajištěn do CZK.

Amalia Ripfl,
portfolio manažerka,
Erste Sparinvest

Volatilita by ale neměla převýšit nad faktem, že společnost 
ERSTE Sparinvest vidí silné argumenty pro další pozitivní 
vývoj na istanbulské burze. 

Ačkoliv z ekonomického pohledu vypadá Turecko velmi 
zajímavě, slunce vždy jen nesvítí a je třeba vzít v potaz také 
potenciální rizika. 

Ekonomický růst na svém vrcholu. V přímém kontrastu 
s rozvinutými průmyslovými zeměmi, jež v roce 2012 mají 
nulový nebo záporný růst, Turecko zažívá „měkké přistání“ 
s růstem HDP na úrovni +3,5 %, který by podle Mezinárodního 
měnového fondu mohl v roce 2013 dosáhnout 4 % a dokonce 
5 % v roce 2014. 

Politická stabilita. Unikátní třetí vítězství vládní strany AKP ve 
volbách je zárukou stabilního politického vývoje 
v nadcházejících letech. Vláda se mimo jiné také snaží o rozvoj 
vztahů se zeměmi centrální Asie a Blízkého východu. 

Výhoda demografického vývoje. Turecká populace je mladá 
a spotřebně orientovaná. Polovina obyvatelstva se nachází 
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Na téma aktivní správy již bylo napsáno poměrně hodně 
odborných článků. Mojí dnešní ambicí je zřetelné odlišení 
aktivní správy majetku jako komplexní služby od pasivního 
investování v podobě nákupu/prodeje jednotlivých investičních 
produktů. V obou dvou případech jde – zjednodušeně řečeno 
– o to vydělat co nejvíce peněz. To asi neříkám nic nového. Čím 
se však tyto dva přístupy liší, je způsob, resp. styl, jak toho 
dosáhnout. 

Aktivní správu chápeme jako dlouhodobou službu především 
pro ty investory, kteří (a.) nemají zkušenosti s investováním, 
(b.) nechtějí se s ohledem na své časové zaneprázdnění 
tomuto oboru aktivně věnovat a (c.) mají přiměřenou míru 
ochoty převzít na sebe alespoň elementární dávku rizika, 
bez kterého by ostatně nebylo žádných investic – přesně podle 
anglického hesla „there is no free lunch“. V životě to pak často 
bývá kombinace všech tří výše uvedených faktorů, která 
motivuje fyzické, ale i právnické osoby k vyhledání profesionálů 
v oblasti správy majetku.

Podmínkou spokojenosti a úspěšného dlouholetého 
fungování vztahu správce vs. klient je několik předpokladů: 

1.  Investor, resp. potenciální klient si musí být vědom faktu, 
že k dosažení jakéhokoliv nadvýnosu je potřeba podstoupit 
(aspoň nějaké) riziko.

2.  Je třeba realisticky posoudit rizikový profil klienta včetně 
jeho investičního horizontu, výnosových očekávání 
a tolerance ke krátkodobým výkyvům v hodnotě portfolia. 
Tomuto profilu pak odpovídá základní nastavení portfolia, 
tzv. strategická alokace aktiv.

3.  V neposlední řadě musí správce dlouhodobě odvádět 
dobrou práci, tj. zasloužit si důvěru klientů systematickým 
dosahováním investičních cílů. Ty mohou být definovány 
v podobě absolutního výnosu, inflace či výkonnosti 
příslušného indexu reprezentujícího relevantní třídu aktiv 
– tzv. benchmarku. 

Pochopitelně každý investor chce, zcela překvapivě, co 
nejvyšší výnos, v ideálním případě pozitivní i v dobách, kdy se 
globálním kapitálovým trhům „pekelně“ nedaří, minimální 

navíc klientovi reportuje stav majetku včetně výkonnosti de 
facto na vyžádání. Právě možnost dostat komentář přímo od 
portfolio manažera ke konkrétní události či změně struktury 
portfolia představuje jeden z nejdůležitějších atributů aktivní 
správy. Transparentnost je tak v poslední době jednou 
z nejskloňovanějších komparativních výhod aktivní správy. 
Důležitou výhodou je rovněž diverzifikace v podobě rozložení 
rizika mezi jednotlivé emitenty, popř. třídy aktiv. Tady prostě 
platí staré dobré pravidlo, že se nevyplatí koncentrovat 
„všechna vejce v jednom košíku“. Z hlediska obsluhy je 
rovněž důležitá individuální péče o klienta s důrazem na 
diskrétní jednání a kvalitu obsluhy. V níže uvedené tabulce 
jsem se pokusil sumarizovat základní odlišnosti aktivní 
správy a pasivního investování.

kolísavost investic v průběhu příslušného investičního 
horizontu a také co nejvyšší likviditu portfolia v případě, kdy je 
aktiva nutno velmi rychle převést do koupěschopné podoby. 
Asi se nemusím rozepisovat o tom, jak moc si tato kritéria 
odporují... Přitom právě realistický kompromis všech zmíněných 
parametrů je základní podmínkou úspěchu. Ale dost 
filozofování na téma správného nastavení očekávání. Proč si 
vlastně pořídit aktivní správu aktiv, proč si mám pořídit svého 
portfolio manažera, co mi to přinese v porovnání 
s prachobyčejným nákupem dluhopisu, strukturovaného 
produktu či prémiového vkladu? 

Asset management: Najměte si vlastního portfolio manažera

Aktivně řízená portfolia Individuální investiční rozhodnutí

Kdo dělá investiční 
rozhodnutí?

Investiční rozhodnutí realizuje portfolio manažer. 
Portfolio je spravované na základě vybrané 
investiční strategie klienta zohledňující jeho rizikový 
profil s odbornou péčí portfolio manažera.

Klient dělá investiční rozhodnutí sám, na základě 
podpory privátního bankéře či poradce.

Jaký je způsob řízení? Řízená portfolia jsou spravována aktivně – správce 
využívá široké podpory a expertizy v rámci svého 
zázemí (specializovaný investiční tým, analytické 
oddělení). 

Na základě odborných znalostí klienta.

Co to přináší 
klientovi?

Pro klienta méně časově náročné. Denní monitoring 
finančních trhů a zpracování dat za něj obstarává 
správce portfolia. Pravidelný reporting včetně 
výkonnosti. 

Je nutné průběžně sledovat situaci na finančních 
trzích a také ceny jednotlivých finančních 
instrumentů.

V případě aktivní správy se klient může těšit na investiční 
portfolio šité na míru, které maximálně reflektuje jeho 
potřeby, požadavky a očekávání s ohledem na jeho 
rizikový profil. Dalším podstatným rozlišovacím znakem je rovněž možnost 

zvolit si investiční styl, který co nejvíce koresponduje 
s investiční povahou klienta. Již zmiňovaný nadvýnos je generovaný díky každodenní práci 

s portfoliem a kontinuálním přeskupováním jednotlivých tříd 
aktiv v rámci předem definovaného rozpětí. Aktivní správce je 
díky své expertize, dlouholeté zkušenosti a přítomnosti na 
trhu schopen okamžitě reagovat na změnu tržní situace. 
Klient tak nemusí neklidně spát pokaždé, když se na trzích 
něco děje, právě díky tomu, že má svého profesionálního 
správce, který reaguje často rychleji, než se příslušná 
informace vůbec dostane přes média k investorovi. 
V současné době sofistikovaných informačních technologií se 

V nabídce jsou v zásadě dvě základní možnosti: 

1.  Tzv. benchmarkový investiční styl, který se dlouhodobě 
drží své strategické alokace, resp. neutrální investiční 
strategie. Ve středně- a dlouhodobém horizontu většinou 
dodává nadprůměrný výnos, byť za cenu vyšší kolísavosti 
a krátkodobých prodělků. 
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2.  Strategie absolutního výnosu, která se snaží zabránit 
výraznějším propadům portfolia rychlejším vyprodáváním 
rizikovějších investic v případě tržní korekce. Tím snižuje 
celkovou volatilitu (kolísavost) portfolia, ovšem za cenu 
snížení dlouhodobého výnosového potenciálu portfolia. 

opomíjí či nedostatečně doceňuje, protože si pod pojmem 
aktivní správa představuje pouze portfolio složené výhradně 
či hlavně z přímo držených cenných papírů. Takové portfolio 
je suboptimální z hlediska celkové rizikovosti a alokace do 
vhodných (byť nikoliv bezrizikových) tříd aktiv. Vysokou 
koncentrací tzv. kreditního rizika je typická pasivní správa, 
kdy si klient kupuje jednotlivé cenné papíry či prémiové 
vklady často téhož emitenta (banky).

Role aktivní správy do budoucna poroste i s ohledem na 
současnou významnou změnu patrnou na většině 
dluhopisových trhů. Se snahou centrálních bank o maximální 
podporu hospodářského růstu se základní úrokové sazby 
a s tím i výnosy bezpečných státních dluhopisů dostaly na 
svá historická minima. Pokles výnosu do splatnosti pětiletého 
státního dluhopisu od počátku letošního roku dokumentuje 
výše uvedený graf. Ruku v ruce s monetární expanzí 
a s masivními dodávkami likvidity do finančního systému se 
snížily i tzv. spready či rizikové prémie (tj. nadvýnos 
podnikového dluhopisu nad státní dluhopis jako kompenzace 
právě za vyšší riziko) na úrovně, kterých jsme byli svědky 
před finanční krizí v letech 2008 a 2009. S ohledem na 
chabé vyhlídky na budoucí ekonomický růst se domníváme, 

že tato změna není krátkodobá, nýbrž strukturální a že 
v nízkoúrokovém prostředí budeme žít několik dalších let. To 
má samozřejmě fatální dopady do výnosového potenciálu 
tradičních konzervativních portfolií s vysokou mírou 
zastoupení peněžního trhu a dluhopisových instrumentů. 
Současné výnosy do splatnosti zjevně nenaplní očekávání 
většiny investorů, a bude proto nutné rozšířit současné 
investiční spektrum o další – mírně rizikovější – instrumenty 
z oblasti podnikových, bankovních a jiných dluhopisů 
investičního i spekulativního stupně (tzv. kreditní riziko). Toto 
riziko je však nutno aktivně řídit na kontinuální bázi stejně 
jako úrokové riziko čili průměrnou dobu do splatnosti 
portfolia či kurzové riziko vyplývající z prudkých pohybů 
koruny vůči globálním měnám. 

Ať už se investor rozhodne pro aktivní správu či pro pasivní 
nákup investičního produktu, je zjevné, že bez rozumně 
nastaveného rizika to prostě do budoucna nepůjde. Časy 
„pohodlných“ výnosů při konzervativní skladbě portfolia jsou 
nenávratně pryč. Riziko ostatně představuje odpradávna 
přirozenou součást investování a je ospravedlněno ve středně- 
a dlouhodobém horizontu již několikrát zmíněným nad-
výnosem nad sazby depozitních produktů. Riziko tak nutně 
nemusí mít svůj pejorativní význam, jako zdroj výnosu však 
klade více než kdykoliv předtím vyšší nároky na profesionální 
řízení a přiměřenou aktivitu ve správě majetku. Není už tedy 
načase najmout si svého portfolio manažera?

Martin Řezáč, CFA,
ředitel portfolio managementu,
Investiční společnost  
České spořitelny

Klient si tak volí mezi investiční strategií respektující jeho 
investiční horizont i za cenu krátkodobého kolísání a větším 
klidem za cenu nižšího výnosového potenciálu. 

Aktivně spravované portfolio může obsahovat různé formy 
investic, od čistě fondového řešení až po portfolio 
investované přímo do jednotlivých nástrojů kapitálového 
trhu, jako jsou akcie či dluhopisy. Použití podílového fondu 
jako nástroje pro vybudování expozice vůči určité třídě aktiv 
má smysl, když je investovaná částka – v kontextu objemů 
typických pro kapitálový trh – relativně malá, a také všude 
tam, kde je potřeba docílit základního předpokladu úspěchu, 
a sice již zmíněné diverzifikace. Rozložením i malého objemu 
finančních prostředků do širokého spektra různých 
investičních nástrojů (emitentů) dochází ke snížení 
investičního rizika díky tomu, že každý jednotlivý cenný papír 
představuje relativně malé procento podílového fondu. Fondy 
se tak často objevují všude tam, kde jsou v portfoliu přítomna 
tzv. riziková aktiva – typicky tedy akcie, komodity či podnikové 
dluhopisy. Není proto divu, že jsou často využívány i velkými 
institucionálními investory. Fondy však představují vhodný 
nástroj i z dalších důvodů. Díky velkému objemu sdruženého 
majetku mohou realizovat úspory z rozsahu a tím také snížit 
transakční náklady. Důležitým atributem je aspekt likvidity, 
drtivá většina fondů totiž poskytuje týdenní likviditu bez 
jakékoliv sankce. Peníze jsou tak k dispozici velmi rychle, ať 
už pro změnu struktury portfolia (tzv. změna taktické 
alokace) nebo pro výběr hotovosti klientem. Pro řadu 
investorů může navíc přítomnost několika málo fondů 
v portfoliu znamenat velmi pohodlný způsob, jak evidovat 
svůj investiční majetek s možností detailního a pravidelného 
reportování. Celkově tak řada investorů fondy zbytečně 
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Hledáte-li dnes 
nadvýnos na 
dluhopisových 
trzích, logickou 
volbou je doplnění 
portfolia o high yield 
dluhopisy.

Pokud se aspoň trochu zajímáte o kapitálové trhy, bezpochyby 
jste zaslechli něco i o firemních dluhopisech, které nesou vyšší 
než průměrný dosažitelný výnos. Tyto dluhopisy s vysokým 
výnosem se označují jako high yield dluhopisy. V několika 
následujících řádcích vás seznámím s fondem, který právě do 
takových dluhopisů investuje a svým klientů pak nabízí 
atraktivní výnos.

Fond, který už podle svého názvu slibuje zajímavý výnos, ISČS 
High Yield, je otevřený podílový fond založený v roce 2006. 
Původní zvolenou strategií bylo řízení portfolia na principu 
fondu fondů, o několik měsíců později pak fond začal 
vyhledávat přímou investici do dluhopisů jednotlivých firem.

Firemní dluhopisy s nízkým ratingem, které fond do svého 
portfolia nakupuje, patří na rizikové škále mezi cenné papíry 
rizikovějšího charakteru. Fond je tedy primárně určen pro 
investory, kteří chtějí nakoupit fond se zajímavým výnosovým 
potenciálem a zároveň jsou ochotni akceptovat skutečnost, 
že cena podílového listu může v čase výrazně kolísat. 
Jakákoliv, byť letmá znalost nebo zkušenost z oblasti 
investování vám pak napoví, jak je možné takové kolísání 
„ustát“ – prostým respektováním doporučeného investičního 
horizontu fondu, který je v případě ISČS High Yield stanoven 
na čtyři roky. Určitě jste již také slyšeli nebo četli o tom, že 
portfolio vašich investic by mělo být co nejpestřejší, protože 
díky tzv. diverzifikaci portfolia si užijete ze svých peněz vyššího 
výnosu a zároveň zmírníte jeho kolísavost. Pro diverzifikaci 
dluhopisové části vašeho portfolia si pak jen stěží lze 
představit lepší variantu než dluhopisy s vysokým výnosem – 
dluhopisy typu high yield.

Úspěšná investiční strategie fondu ISČS High Yield je 
založena především na aktivním portfolio managementu. 
Jednotlivé tituly vytipované pro portfolio jsou podrobeny 
detailní firemní analýze. V případě, že odpovídají svým 
charakterem zaměření fondu, jsou zařazeny do portfolia. Při 
změně makroekonomické situace stejně jako při změně 
našeho expertního náhledu na danou firmu či sektor má 
manažer fondu možnost dluhopisy poměrně rychle 
přeinvestovat. Portfolio ISČS High Yield tak lze v rámci dané 

Firemní dluhopisy neinvestičního stupně: ISČS High Yield

Jaromír Zdražil, 
portfolio manažer
Investiční společnost 
České spořitelny

investiční strategie fondu operativně měnit. Stejně jako 
u každého fondu kolektivního investování jsou i u tohoto fondu 
firemních dluhopisů Českou národní bankou nastaveny tzv. 
investiční limity, které stanovují maximální podíl jednoho 
dluhopisového titulu na objemu majetku nakoupeného ve 
fondu. Diverzifikační limit má také přímou oporu v zákoně 
o kolektivním investování a prakticky to znamená, že 
maximální podíl jednoho titulu na majetku spravovaném 
fondem nebude nikdy vyšší než 5 %.

Portfolio fondu je aktuálně složeno převážně z dluhopisů 
firem operujících na evropském trhu. Dluhopisy jsou 
denominovány v USD, EUR a GBP. Veškeré riziko plynoucí 
z případného pohybu měnového kurzu je zajištěno do koruny, 
investor tedy nenese negativní dopady posilování nebo 
oslabování některé měny. 

Ratingová struktura fondu představuje velmi široké 
spektrum, od nejnižšího Caa až po Baa. Průměrný rating 
fondu je B. Poměrně významný podíl na portfoliu zaujímají 
společnosti z oblasti telekomunikací. Mezi pěti nejvýrazněji 
zastoupenými firmami v portfoliu figurují právě tři z tohoto 
sektoru, dále jedna z potravinářství a jedna z průmyslu. Podíl 
hotovosti na portfoliu je 4,85 %. Předpokládám brzké 
zainvestování do nové, z pohledu fondu perspektivní firmy.

Aktuální modifikovaná durace portfolia je 3,5 a čistý výnos do 
splatnosti je 8,5 %.
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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 14. prosince 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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