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Důležité upozornění

Tato publikace má pouze analytický a informativní charakter a je určena pro interní potřeby našich
spolupracovníků a klientů. Analýza a její závěry jsou platné k 29. 10. 2018, ale vzhledem k povaze
finančních trhů se velmi rychle může stát neaktuální. Tato zpráva nemůže a ani nemá za cíl
postihnout všechny aspekty investování a finančního plánování. Jejím cílem je to, aby našim klientům
a spolupracovníkům poskytla základní orientaci ve světě financí a byla rozumným vodítkem při jejich
rozhodování.
Zásadně nedoporučujeme používat jakékoli informace samostatně. Všechny závěry je nutné
realizovat v souladu s finančním plánem a po přímé osobní nebo telefonické poradě.
Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech nejsou zárukou budoucích výnosů. Za
jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této
publikaci bez respektování finančního plánu a bez individuální porady, nelze uplatňovat nároky na
náhradu případné ztráty nebo škody.
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1. Shrnutí našich doporučení
1.1 Obecná doporučení
•
•
•

•
•
•

•

•

držte emoce pod kontrolou;
řiďte hlavně rizika, nejen výnosy;
správně alokujte majetek v souladu se svým finančním plánem. V případě
významnější změny finanční situace kontaktujte Marii Fukalovou
(marie@financnisvoboda.cz), která s vámi dohodne způsob řešení;
nemáte-li zpracován svůj osobní finanční plán, zvažte jeho sestavení. Tak nejlépe
optimalizujete své peníze, aby pracovaly pro vás, ne vy pro ně;
pravidelně investujte. Tato strategie je základem pro dosažení finanční nezávislosti i
naplnění dalších dlouhodobých cílů;
základním investičním nástrojem pro dlouhodobé cíle zůstává globální akciový fond
Franklin Mutual Global Discovery (EUR). Pro portfolia nad 300 – 500 000 Kč
využíváme druhý fond, Templeton Growth (Euro);
pojišťujte se jen na rizika, která mohou mít velký dopad na Vaši finanční situaci, a
toto pojištění nepodceňujte – jedná se o smrt (pokud máte děti), invaliditu, trvalé
následky úrazu, nemovitost, domácnost a odpovědnost.
vzdělávejte se. Čtěte náš blog na www.finrodina.cz (a další články na internetu),
hrajte FINANČNÍ SVOBODU ať na našich workshopech nebo sami.

1.2 Aktuální doporučení
•

•

•

•
•

vzhledem k současné situaci převažujeme akciový trh USA, do akciových portfolií nad
100 000 Kč proto zařazujeme fond Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund. Bližší
zdůvodnění jsme přinesli ve čtvrtletní zprávě za 2. čtvrtletí 2017;
pro splnění krátkodobých cílů využívejte spořicí účty, příp. termínované vklady. Jejich
výnosy jsou sice pod úrovní inflace, ale jsou spojeny s minimálním rizikem kolísání.
Ostatní vhodné nástroje jsou dnes spojeny s výrazně vyšším rizikem (fondy peněžního
trhu);
vzhledem k riziku růstu úrokových sazeb a z toho vyplývajícího poklesu dluhopisových
fondů doporučujeme pro střednědobé cíle využít spořicí účty. Dluhopisové fondy
korporátních dluhopisů nebo high yield dluhopisů doporučujeme využít jen zcela
výjimečně;
můžete-li proto své střednědobé cíle prodloužit na 6–8 let, udělejte to, můžete tak
využít stavebního spoření;
u hypoték volte fixaci 7–10 let pro překonání období rizika růstu úrokových sazeb.
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2. Vývoj trhů do září 2018
2.1 Inflace
Meziroční inflace kolísá
mezi 2,3 – 2,6 %. (viz graf
vpravo).
Průměrná roční inflace se
ustálila mírně nad
inflačním cílem ČNB (2,3
%1 - modrá čára v grafu).
Do konce roku 2018 by
mohla průměrná míra
inflace dále mírně klesat k
inflačnímu cíli 2 %.
ČNB neočekává další růst inflace nad horní hranici pásma (nad 3 % p.a.). Prudký růst inflace
je proto v roce 2018 i 2019 málo pravděpodobný, stejně jako prudký růst úrokových sazeb
z hypoték.

2.2 Úrokové sazby
Vzhledem k přebytku primárních vkladů v českých bankách zatím nemůžeme očekávat růst
úrokových sazeb z vkladů. Úrokové sazby tak s vysokou pravděpodobností nepokryjí inflaci
ani v roce 2018 (v současné době se pohybují mezi 0,5 – 1 % p.a.).
Úrokové sazby z hypoték ve 2. čtvrtletí 2018
pokračovaly v mírném růstu: z 2,49 % v červnu
na 2,57 % (viz graf vpravo2).
Stále však je jejich výše z dlouhodobého
hlediska velmi příznivá. Jejich prudšímu růstu
brání konkurenční prostředí, na druhé straně
se ČNB snaží svými opatřeními omezovat
rostoucí bublinu na trhu nemovitostí (hlavně
v Praze). To naopak podporuje další růst úrokových sazeb.
V důsledku očekávání zpřísnění podmínek poskytování úvěrů (viz dále) objem hypoték v září
vzrostl nad 20 mld Kč a dosáhl tak nejvyšší hodnoty za 1,5 roku.

1
2

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny.
Zdroj: https://www.hypoindex.cz/hypoindex-vyvoj/, vlastní graf
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V tomto roce pravděpodobně ceny nemovitostí budou dále růst, byť jejich tempo růstu
zvolní. Důvodem je rychlý růst nominálních mezd.
Pro ochlazení růstu cen nemovitostí přijala ČNB nová opatření. Banky od 1. října 2018
hodnotí žadatele o hypoteční úvěr podle dalších kritérií, DTI a DSTI.
DTI (debt to income) je podílem celkového zadlužení žadatele k jeho ročním příjmům.
Hraniční hodnotou je celková výše úvěrů ve výši 9násobku ročních čistých příjmů.
DSTI (debt servis to income) je podílem hypoteční splátky a čistého měsíčního příjmu.
Splátka nesmí překročit 45 % měsíčního příjmu žadatele.
Prvním ukazatelem je již delší dobu LTV (loan to value), tzn. že v případě žádosti o hypotéku
banka žadateli poskytne úvěr ve výši max. 80 – 90 % hodnoty nemovitosti. Zbývajících 10 –
20 % musí klient financovat vlastními úsporami.
Příklad: budete-li chtít pořídit si nemovitost ve výši 2,5 mil. Kč, požádáte o hypoteční úvěr ve
výši 2 mil. Kč (80 % LTV). Splátka úvěru bude cca 9 500 Kč (při úrokové sazbě 3 % a splatnosti
25 let). Abyste vyhověli i novým ukazatelům, musíte mít čistý měsíční příjem minimálně ve
výši 18 500 Kč (DTI = úvěr ve výši max. 9násobku ročního příjmu) resp. 21 100 Kč (DSTI =
splátka ve výši 45 % měsíčního příjmu).
Tato opatření nejsou zcela striktní. Banky mají možnost povolit max. 5 % hypoték, které
nevyhoví těmto ukazatelům. Proto doporučujeme využít při žádostech o hypotéku
odborníků, kteří mají vyšší šanci dosáhnout schválení hypotéky než samotní žadatelé.
Tyto nové limity již dnes splňuje cca 90 % žadatelů o úvěr. Opatření ČNB by tak podle našeho
názoru neměla znamenat zásadní změnu situace na hypotečním trhu. Smyslem je omezit
poskytování hypoték lidem, pro které jsou nad jejich finanční možnosti a v nejbližších letech
by mohly způsobit jejich finanční problémy.
Patříte-li do zbývajících 10 % žadatelů nesplňujících nová kritéria, berte to jako velmi
užitečnou zpětnou vazbu – vaše finanční situace je natolik napjatá nebo vaše touha pořídit si
právě takové bydlení neodpovídá vaší finanční situaci. V případě, kdybyste uvažovanou
hypotéku dostali, je její splácení vysoce rizikové nejen pro banku, ale hlavně pro vás.
Neschválením úvěru snížíte riziko napjatého rodinného rozpočtu, hádek kvůli penězům a
nepříjemných důsledků nesplácení hypotéky v případě nemoci, propuštění z práce, narození
dalšího dítěte nebo zvýšení životních nákladů.
Proto již počtvrté upozorňujeme i na nutnost naspořit si část prostředků (cca 20 %). Kvůli
opatřením ČNB banky nyní téměř neposkytují hypotéky na celou hodnotu nemovitosti.
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Zároveň se rozšiřuje rozdíl mezi úrokovými sazbami na hypotéku 80 % LTV a 90 % LTV.
Myslete proto na pořízení nemovitosti včas, tzn. několik let předem.
Máte-li zpracován svůj finanční plán, s naspořením vlastních prostředků počítáme (máte-li
v cílech pořízení vlastního bydlení ) a dozvíte se i náš názor na to, zda nejsou vaše cíle
nezdravě ambiciózní.

2.3 Kurz CZK
CZK vůči EUR za posledních 12 měsíců (od 30. 9. 2017) díky poklesu ve 2. čtvrtletí mírně
posílila z 25,98 na 25,72 CZK/EUR, tj. o 1,0 %.
Vůči USD posílila jen nepatrně (o 0,2 %: z 22,00 na 21,97).

Graf vpravo opět ukazuje, že měny jsou krátkodobě velmi volatilní, ale dlouhodobě oscilují
v určitém koridoru – po období poklesu přichází zpětný nárůst hodnoty měny.
Krátkodobě tak mohou
zapříčinit ztrátu investice
(proto nedoporučujeme
investovat do zahraničních
dluhopisových fondů).
Dlouhodobě je ale vliv kurzů
měn nižší než průměrná
dlouhodobá výnosnost
akciových fondů.
Protože dlouhodobě je
pravděpodobnější posilování CZK (než jeho oslabování), budou pravděpodobně výnosy
našich akciových fondů o něco nižší v CZK než v USD nebo EUR.
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2.4 Akciové trhy
Světové akciové trhy (měřené
indexem MSCI World – viz graf
vpravo) za 12 měsíců (od 30. 9. 2017
do 30. 9. 2018) vzrostly o 9,2 % (v
USD), v CZK je zisk 6,2 %.
Rostly jen trhy v USA. Evropa i
rozvíjející se země zaznamenaly
Svět

USA

Evropa

Rozvíjející
se země

meziroční změna

9,2%

16,5%

-3,1%

-3,1%

od počátku roku

3,8%

9,8%

-4,9%

-9,5%

za čtvrtletí

4,5%

8,0%

0,4%

-2,0%

meziroční změna

6,2%

13,3%

-3,7%

-5,8%

od počátku roku

7,1%

13,3%

-4,2%

-6,7%

za čtvrtletí

2,9%

6,3%

-0,8%

-3,6%

v CZK

v USD

30.09.2018

ztráty 3,1 % (viz tabulka níže).
Od počátku roku světové akciové
trhy k 30.9. vzrostly o 3,8 % v USD,
v CZK vykazují zisk 7,1 %.

2.4.1 Pokles akciových trhů v říjnu 2018
10. října došlo k obratu na akciových trzích.
Z obav před prohlubováním obchodní války mezi
USA a zbytkem světa (uvalování cel ze strany
prezidenta D. Trumpa a odvetných opatření
postižených zemí) akcie během měsíce října poklesly
o cca 9,5 % (viz graf MSCI World vpravo nahoře)3.
Cca 2/3 firem ale stále reportuje růst zisků i tržeb
překonávající očekávání analytiků.
Během měsíce října se tak akciové trhy opět dostaly mírně pod svou fair value. Akcie jsou
proto stále rozumně oceněné
(číslo 0,93 na grafu dole
znamená, že ceny akcií jsou mírně
pod svou vnitřní hodnotou (fair
value)4. Ceny akcií tak odpovídají
jejím ziskům a akcie nejsou
předražené.

3

Na zvýšenou volatilitu v důsledku obchodních válek jsme vás upozorňovali v minulé čtvrtletní
zprávě.
4

zdroj: http://www.morningstar.com/market-valuation/market-fair-value-graph.aspx
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Aktuální P/E akciového trhu (indexu MSCI World) je 15,54, fondu Franklin Mutual Global
Discovery 13,055. Akcie jsou tak stále rozumně oceněny, nejsou předražené.

2.5 Dluhopisové trhy
Výnosy státních dluhopisů (viz graf
vpravo6) jsou stále velmi nízké,
v současné době jsou opět pod
inflací (výnos 10letých SD 2,19 %,
meziroční inflace 2,3 %).
V grafu je také vidět, že výnosová křivka všech státních dluhopisů roste, ale v případě USA je
značně zploštělá. Inverzní tvar výnosové křivky by pak byl jedním ze signálů blížící se recese.
Situaci na trhu dluhopisů
dokumentuje i český
dluhopisový index (viz graf
vlevo)7. Růst výnosů dluhopisů
totiž znamená pokles kurzů
dluhopisů a dluhopisových
fondů.
Od počátku roku klesl tento index již
o 2,2 %. , za posledních 12 měsíců pak klesl o 2,63 %. V dalším období očekáváme
pokračování tohoto trendu.
Námi sledované dluhopisové
fondy (viz graf vpravo) tak za
posledních 12 měsíců vykázaly
ztrátu 1,7 – 5,4 %.
Do konce roku se situace
pravděpodobně nezlepší.
Očekává se postupný návrat
úrokových sazeb k normálním
hodnotám a dluhopisové fondy
budou tímto růstem sazeb trpět.

5

zdroj: http://portfolios.morningstar.com/fund/summary?t=TEDIX&region=usa&culture=en-US. Informace
najdete i v příloze Základní údaje o fondu Franklin Mutual Global Discovery
6

7

zdroj: Zpravodaj z finančních trhů Generali Investments

Zdroj: https://www.ceskydluhopisovyindex.cz/
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Proto pro střednědobé investování stále doporučujeme stavební spoření (pro cíle za 6 – 8
let), pro kratší cíle spořicí účty, příp. termínované vklady.
Díky růstu inflace již spořicí účty nepřinášejí reálné zhodnocení, ale doporučujeme je kvůli
eliminaci rizika poklesu dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu, ne kvůli výnosu.
O změně tohoto našeho doporučení vás budeme informovat.

2.6 Chování investorů do fondů
Nejvíce prostředků investorů dále směřuje do dluhopisových fondů (viz graf níže8). Pokračuje
tak trend z let 2016 a 2017. Dluhopisy jsou ale silně nadhodnocené a rozhodně
nedoporučujeme se řídit chováním většiny investorů (bližší zdůvodnění v bodě 2.5).
U akciových fondů je vidět vysoká závislost na akciovém trhu. Rostou-li akciové trhy,
investoři kupují akcie. Klesají-li akcie (nebo stagnují), investoři akciové fondy prodávají.
V posledních měsících tak jsme svědky poklesu zájmu investorů o akciové fondy (výjimkou je
leden a květen). Akciové trhy jsou ale fundamentálně rozumně oceněné, takže je
doporučujeme.

8

Zdroj: www.ici.org, vlastní výpočty
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3. Franklin Mutual Global Discovery
Základním fondem pro pravidelné
investice zůstává globální akciový fond
Franklin Mutual Global Discovery
(EUR) společnosti Franklin Templeton
Investments.
Kurz fondu kopíroval vývoj globálních
akciových trhů. Od počátku roku
zhodnotil o 3,2 % v EUR, díky oslabení
CZK vydělává 3,9 %.
Pro strategii wealth protection je důležité řízení
rizik a dlouhodobá výkonnost fondů. Nesnažíme
se hodnotit fondy podle krátkodobých kritérií.

EUR
CZK

za 3. Q
3,8%
2,6%

od poč.roku
3,2%
3,9%

za 12 měs.
2,3%
1,2%

O důvodech, proč doporučujeme tento fond, jsme vás informovali ve zprávě za 1. čtvrtletí
2018. Chceme k nim dnes přidat ještě jeden důvod, ukazatel beta:
Beta fondu vyjadřuje, zda fond kolísá více nebo méně, než je průměr trhu (index). Je-li beta
fondu 1,2, tak při růstu trhu o 10 % fond vzroste o cca 12 %. Naopak při poklesu trhu o 20 %
fond ztratí cca 24 % majetku.
Fond FMGD má ukazatel beta = 0,64. Znamená to, že je v současné době hodně defenzivní
(před 4 lety byla beta 0,8). Portfoliomanažeři fondu se tak připravují na recesi ekonomiky a
pokles trhu (nevíme, kdy k ní dojde, ale je jisté, že přijde ).
Nebylo by proto moudré ve chvíli blížícího se vrcholu konjunktury nahrazovat defenzivní
fond fondem agresivním s betou > 1.
Podrobnější informace o fondu najdete jako obvykle v příloze.
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