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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 3. únoru 2019, 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, ne výnosy; to je základem strategie wealth protection, kterou při
plánování a řízení investic uplatňujeme;
správně alokujte majetek v souladu se svým finančním plánem. V případě
významnější změny finanční situace nás kontaktujte (info@financnisvoboda.cz);
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 svobody 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);
vzdělávejte se. Čtěte náš blog na www.financnirodina.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 2. čtvrtletní zprávě 2017;
pro dlouhodobé investice a klienty s dynamickým profilem a investičními zkušenostmi
jsme začali zařazovat fond Fidelity Funds – World Fund.
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;

• 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.
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2. Vývoj trhů v roce 2018
2.1 Inflace
Průměrná míra inflace za rok 2018
dosáhla 2,1 % a zůstává tak spolehlivě
v tolerančním pásmu ČNB (1 – 3 %).
Meziročně spotřebitelské ceny
vzrostly v prosinci o 2,0 % a ani ČNB
neočekává její zásadní růst ani pokles
(viz graf PROGNÓZA CELKOVÉ
INFLACE)1.
Prudký růst inflace (a úrokových sazeb) je
proto v roce 2018 velmi málo pravděpodobný.
Nejpravděpodobnější je kolísání inflace kolem 2
%.
Dojde-li během roku 2019 k neočekávané
změně, budeme vás informovat o jejích
důsledcích a změnách doporučení.
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2.2 Hrubý domácí produkt2
Česká ekonomika se nachází ve fázi
pozdní konjunktury, která by měla
pokračovat i v tomto roce. Zatím jsou
známá čísla za 3. čtvrtletí 2018, kdy HDP
meziročně vzrostlo o 2,4 %3. Pro letošní
rok očekává ČNB růst reálného HDP o
3,3 %, pro rok 2020 také 3,3 %4.
1

Zdroj: Zpráva o inflaci ČNB (http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/)
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/cr_od_roku_1989_hdp
3
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_narodni_ucty
4
zdroj: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html
2
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2.3 Akcie a komodity

výnosy v CZK
akcie svět
akcie USA
akcie Evropa
akcie ČR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8,2%

29,6%

18,1%

5,7%

8,8%

-0,3%

-5,5%

V roce 2018 se na trhy
8,4% 35,3% 27,9% 7,9% 13,1% -0,8%
-1,1%
10,9%
28,7%
2,3%
1,2%
0,7%
0,7%
-14,1%
vrátila volatilita. Po 8,7%
14,0% -4,8% -4,3%
1,0% -3,6% 17,0%
-8,5%
korekci na přelomu ledna a
3,5% -24,1% 14,9% -4,4% 11,7% -6,4%
4,5%
zlato
února akcie do konce září
1,6% -32,0% -6,0% -5,9% 21,4% -13,8% -3,2%
stříbro
vzrostly o cca 13 %. Konec
9,6% 32,7% 11,0% 2,0% 12,8% -7,6%
-9,1%
roku byl ve znamení
FMGD
prudkého předvánočního poklesu (od záříjového maxima cca o 17 %). Od té doby akcie
většinu ztráty vymazaly (růst o cca 13 %).
Meziročně tak světové akcie poklesly o 10,4 % (díky oslabení koruny je pokles 5,5 %
v CZK). Ukázalo se, že je vhodné převažovat akcie USA – za rok 2018 ztratily jen 1,1 % (v CZK).
V další tabulce máme znázorněn vliv měnového kurzu na naše investice – od roku 2012
nám kurz 2x uškodil a 5x
výnosy v:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
pomohl. Proto
USD
13,2% 24,1% 2,9% -2,7% 5,3% 20,1% -10,4%
doporučujeme akciové
CZK
8,2% 29,6% 18,1% 5,7% 8,8% -0,3% -5,5%
fondy, které nejsou
měnově zajištěny. V dlouhodobém horizontu se vliv měnového kurzu smazává. A krátkodobě
se měnovému riziku vyhýbáme tím, že investujeme v domácí měně.
Měnovým kurzům se podrobněji věnujeme na další straně v kapitole 2.5.

2.4 Úrokové sazby
Úrokové sazby z úvěrů během roku
2018 vzrostly z 2,19 % na 2,91 % (viz
graf vpravo5). Protože během roku 2018
došlo k mírnému snížení meziroční
inflace (z 2,4 % na 2,0 %) a během roku
2019 se neočekává prudký růst inflace,
podobný nárůst úrokových sazeb
z hypoték je málo pravděpodobný.
Pokud jde o úrokové sazby z vkladů,
stále mají komerční banky přebytek
primárních vkladů. V tomto roce proto neočekáváme významnější růst úrokových sazeb
z vkladů. Úrokové sazby tak s vysokou pravděpodobností nepokryjí inflaci ani v tomto roce.
Růstu úrokových sazeb nenahrává ani současné zpomalení dalšího růstu základních
úrokových sazeb vyhlašovaných ČNB.

5

Zdroj: https://www.hypoindex.cz/hypoindex-vyvoj/
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Uvažujete-li o pořízení nemovitosti, dejte nám vědět, rádi vám s výběrem vhodné
nemovitosti i jejího financování poradíme (koupě nemovitosti není jen o využití nízké
úrokové sazby hypotéky, ale měla by být součástí vašeho celkového finančního řešení).
Opět upozorňujeme na nutnost naspořit si část prostředků (10 – 20 %). Kvůli opatřením
ČNB banky nyní téměř neposkytují hypotéky na celou hodnotu nemovitosti. Zároveň se
rozšiřuje rozdíl mezi úrokovými sazbami na hypotéku 80 % LTV a 90 % LTV. Myslete proto
na pořízení nemovitosti včas, tzn. několik let předem. Budete tak mít větší manévrovací
prostor při jednání s bankami.

2.5 Kurz CZK
CZK vůči EUR za rok mírně oslabila z 25,54 na 25,73 CZK/EUR, tj. o 0,7 %, vůči USD oslabila
o 5,5 % (z 21,29 na 22,47)! Toto oslabení CZK se pozitivně projevilo na snížení ztráty
akciových fondů ale i dalších aktiv v zahraničních měnách6.

Pro letošní rok ČNB očekává mírné
posílení CZK vůči EUR na hodnotu
kolem 25 CZK/EUR.
Z dlouhodobého hlediska (viz graf
vpravo) je vidět, že podobné výkyvy
nejsou nic výjimečného. Krátkodobě
jsou měnové kurzy velmi volatilní, ale
dlouhodobě oscilují oběma směry.
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.
6

Zdroj: https://www.patria.cz/kurzy/online/detail.html
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2.6 Akciové trhy

v CZK

v USD

Světové akciové trhy (vyjádřené
indexem MSCI World – viz graf vpravo)
za rok 2018 klesly o 10,4 %. Hlubšímu
poklesu zabránily akcie velkých
společností v USA, pozitivní vliv mělo i
oslabení CZK vůči USD (viz také tabulka
níže).
Vyplatilo se tak zařazení fondu
Amundi – U.S. Pioneer Fund do portfolií
nad 100 000 Kč.
V grafu vlevo je také vidět, že po mimořádně úspěšném a málo volatilním roce 2017 se na
trhy kolísavost vrátila.
Rozvíjející
Akciové trhy jsou díky poklesům
31.12.2018
Svět
USA
Evropa
se země
během 3. a 4. čtvrtletí pod svou fair
meziroční změna -10,4%
-6,2%
-17,3%
-16,6%
value (kurzy klesaly, ale zisky firem
od počátku roku
-10,4%
-6,2%
-17,3%
-16,6%
dále rostly). Akcie jsou proto
za čtvrtletí
-13,7%
-14,6%
-13,0%
-7,8%
levnější, než byly před rokem (číslo
-1,1%
-16,7%
-12,0%
meziroční změna -5,5%
-5,5%
-1,1%
-16,7%
-12,0%
0,93 na grafu níže znamená, že ceny
od počátku roku
-11,8%
-12,7%
-13,0%
-5,8%
za čtvrtletí
akcií jsou mírně pod svou vnitřní
7
hodnotou (fair value) . Akcie jsou tak nejsou drahé a je výhodné pokračovat v jejich
nákupech prostřednictvím globálních akciových fondů.
Aktuální P/E akciového trhu (indexu MSCI
World) je 12,83, fondu
Franklin Mutual Global
Discovery 10,198. Pokles
hodnot P/E je pozitivní
zprávou – zisky firem
rostou, ceny akcií klesly.

Akciové fondy jsou určeny pro dlouhodobé investování – min. 5–7 let, raději na 10–30 let.
Čím více času dopřejeme akciovým investicím, tím vyšší je pravděpodobnost dosažení
průměrného výnosu 8–12 % p.a.

7

zdroj: http://www.morningstar.com/market-valuation/market-fair-value-graph.aspx
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

8
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V další tabulce můžete vidět, že za posledních 10 let investice do světových akcií přinesly
akcionářům průměrný výnos 11,9 % ročně, americké akcie dokonce 14,8 % p.a. (včetně
dividend). Dlouhodobější data máme jen pro trh USA, kdy za 30 let (od konce roku 1988)
americké akcie vydělaly průměrně 10,0 % p.a.
Akcie evropské ani české
takového výnosu zdaleka
nedosáhly.

Dlouhodobé výnosy (v CZK)
Svět
MSCI World TR
USA
S&P 500 TR
Evropa
DJ EURO STOXX 50 TR
ČR
PX TR

5 let
7,6%
11,2%
0,9%
4,9%

10 let
11,9%
14,8%
4,8%
6,4%

Jen pro upřesnění: jedná se o výnosy v CZK včetně dividend!

2.7 Dluhopisové trhy
Výnosy krátkodobých
státních dluhopisů (viz graf
vpravo9) jsou stále velmi
nízké. S rostoucí dobou
splatnosti výnosy dluhopisů
rostou, ale i český 10letý
státní dluhopis má výnos pod
inflací (výnos 1,94 %, inflace 2,0 %).
Český dluhopisový index (viz graf
vlevo)10 za rok 2018
klesl o 2,1 %. Klesal
druhým rokem za
sebou (r. 2017:
-1,11%).
V září 2018 svůj
pokles zastavil a
nyní mírně roste z důvodu mírného poklesu inflace a nižšího tlaku na růst úrokových sazeb (a
tím vyvolaného poklesu kurzů dluhopisů). Tento růst je ale s vysokou pravděpodobností
pouze dočasný a do konce roku 2019 očekáváme další pokles kurzů dluhopisových fondů,
v lepším případě meziroční stagnaci.
Námi sledované dluhopisové fondy (viz graf na další straně) za rok 2018 ztratily od 1,5 %
do 7,2 %. Nejhorší výsledky měly měnově zajištěné fondy investující v zahraničí.
Fondy peněžního trhu také prodělaly: od 0,0% do 1,4 %.
9

zdroj: Zpravodaj z finančních trhů Generali Investments

10

Zdroj: https://www.ceskydluhopisovyindex.cz/
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Jak už jsme psali výše,
v tomto roce budeme za
dobrý výsledek považovat
nezáporný výnos
dluhopisových fondů.
Proto pro střednědobé
investování stále doporučujeme stavební spoření
(pro cíle za 6 – 8 let), pro
kratší cíle spořicí účty,
příp. termínované vklady.
Spořicí účty a termínované vklady zřejmě ani letos nepřekonají inflaci, neriskujeme ale u
nich ztrátu. Doporučujeme je kvůli eliminaci rizika poklesu dluhopisových fondů a fondů
peněžního trhu, ne kvůli výnosu.
O změně tohoto našeho doporučení vás budeme informovat.

2.8 Chování investorů do fondů
Až do září 2018 nejvíce prostředků investorů směřovalo do dluhopisových fondů (viz graf
níže11). V posledních 3 měsících 2018 začal z dluhopisových fondů majetek ubývat.
U akciových fondů je vidět
vysoká závislost na akciovém
trhu. Rostou-li akciové trhy,
investoři kupují akcie. Klesajíli akcie (nebo stagnují),
investoři akciové fondy
prodávají.
Chování investorů do
akciových fondů přesně
kopíruje poklesy na trzích: jak
v únoru, tak v říjnu a prosinci
investoři při poklesech akciové fondy prodávali. My jsme vám doporučovali je naopak
dokupovat, protože díky poklesům se akcie (a akciové fondy) stávají levnějšími a je výhodné
je dokupovat.

11

Zdroj: www.ici.org, vlastní výpočty
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3. Franklin Mutual Global Discovery
Základním fondem pro
pravidelné investice stále
zůstává globální akciový
fond Franklin Mutual Global
Discovery (EUR) společnosti
Franklin Templeton
Investments.
Důvody, proč ho stále
doporučujeme, jsme shrnuli
ve čtvrtletních zprávách za
1. a 3. čtvrtletí 2018.
V letech 2016 a 2017 si fond ve
za 4. Q za r. 2018
za 2 roky
EUR
-12,6%
-9,7%
-11,8%
srovnání se svým benchmarkem (MSCI
-12,5%
-9,1%
-16,0%
World) vedl velmi dobře. V polovině roku CZK
2018 portfoliomanažeři fondu zkonzervativnili portfolio. Během 4. čtvrtletí 2018 pak
hodnota fondu spadla o 12,5 %. V té době jsme doporučili realizovat mimořádné nákupy,
protože se podle nás nejednalo o propad z fundamentálních důvodů.
Vývoj během ledna potvrdil správnost našeho názoru. Fond za leden zhodnotil majetek o
8,6 % a téměř tak vymazal ztrátu roku 2018 (-9,1 %).
Aktuální informační materiály o fondu najdete v přílohách této zprávy.

4. Fidelity Funds – World Fund
Začátkem roku 2019 jsme mezi doporučované fondy zařadili fond Fidelity Funds – World
Fund. Jde stejně jako u fondu Franklin Mutual Global Discovery o globální fond, mají proto i
stejný benchmark – index MSCI World.
V čem se oba fondy liší?
Na rozdíl od fondu FMGD je Fidelity World Fund více agresivní (beta 1,06), více kolísá
(volatilita 11,54%). FFWF investuje stejně jako FMGD do velkých společností, uplatňuje ale
smíšenou strategii (FMGD má hodnotovou strategii) a investuje více do akcií USA (63 % vs.
53 %).
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Co můžeme čekat v nejbližší době od obou fondů:
FFWF bude pravděpodobně více růst než FMGD (vyšší beta a volatilita), v případě poklesu
trhu a příchodu recese naopak FMGD by měl méně ztratit než FFWF (např. při poklesu o 30%
FMGD může klesnout o cca 24 %, FFWF o cca 32%).
Fidelity World Fund se proto hodí pro investory, kteří:
a) investují na velmi dlouhou dobu – min. 15 let,
b) mají dynamický investiční profil a investiční zkušenosti – jsou schopni emocionálně
„ustát“ hlubší pokles,
c) mají vyšší volné cash flow – do FFWF půjde max. 50 % měsíčně investované částky,
d) nebudou spekulovat – FFWF bude jen částí jejich akciového portfolia (max. 40 %).
Podrobnější informace o tomto fondu také najdete v přílohách této zprávy.

5. Výhled na rok 2019
Česká i světová ekonomika je v pokročilé fázi hospodářské konjunktury, vrchol hospod.
cyklu se blíží. Po něm bude následovat další recese, pokles hospodářství, pokles akciových
trhů. Kdy k němu dojde, nevíme, ale pracujeme se 3 scénáři:
1. ekonomika dále několik let poroste, vrchol konjunktury se ale blíží, akciový trh bude
mít několik lokálních vrcholů, než více oslabí. Jde o nejpravděpodobnější scénář (viz
graf vpravo);
2. ekonomický růst zrychlí, ekonomika se přehřeje, akciové
trhy poté prudce oslabí;
3. světová ekonomika náhle oslabí v důsledku neočekávané
události („černá labuť“).
Nespekulujeme na to, co se stane – jsme připraveni na různé
scénáře a víme, co budeme dělat.
V tomto roce by měl pokračovat mírný růst úrokových sazeb. Negativně tak ovlivní
dluhopisový trh i peněžní trh. Po dosažení „normální“ úrovně úrokových sazeb (cca na úrovni
inflace) opět postupně zařadíme do portfolia fondy peněžního trhu. Teprve poté se vrátíme i
do fondů dluhopisových. Možná k tomu dojde ve 2. polovině roku 2019, možná až později.
Situaci sledujeme a budeme vás informovat.
Neporoste-li inflace a úrokové sazby, budeme dále dělat to, co dosud – místo fondů
peněžních a dluhopisových budeme využívat spořicí účty.
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Základem našich investic jsou investice pro dosažení dlouhodobých cílů, mj. finanční
svobody (finanční nezávislosti). Proto páteř našich investic tvoří akciové fondy.
Akciové trhy jsou dnes mírně podhodnocené, očekáváme proto, že akciové trhy letos
vzrostou. Stejně tak by měly růst zisky firem, byť se očekává zpomalení růstu tržeb a zisků.
Budou-li ceny akcií v souladu se zisky firem, jsou rostoucí ceny akcií oprávněné. Porostou-li
ceny akcií rychleji než zisky firem, poroste ukazatel P/E. Překročí-li P/E hodnotu 21,
přestaneme je převažovat (nyní je P/E 12,83). Dosáhne-li hodnoty 27, začneme podíl akcií
v portfoliu redukovat.
U akciových investic stále převažujeme americký trh. Regiony vybíráme podle zásad
strategie Wealth Protection – investujeme do regionů, které mají vyšší šanci na růst, ne do
regionů, kde je šance na vyšší růst. V USA je konjunktura založena na pevnějších základech,
v Evropě i na emerging markets vnímáme mnohem vyšší rizika politická (růst separatistických
a populistických tendencí) i rizika ekonomická (zpomalení Číny, dopad Brexitu, recese Itálie).
Na emerging markets investujeme přes rozvinuté trhy (globální firmy prodávají i na
emerging markets). Tento způsob je spojen s nižším rizikem.
Pokud jde o kurz CZK, nevíme, jak se bude vyvíjet (i když vyšší pravděpodobnost má další
mírné posilování CZK). Nejlepší ochranou proti kurzovému riziku je diverzifikace. Když CZK
posílí – máme krátkodobé investice v české koruně, máme stavební spoření, doplňkové
penzijní spoření a nemovitosti na pronájem. Oslabí-li CZK, vyděláme na zahraničních
akciových fondech.
Pokračující konjunktura a nedostatek pracovních sil tlačí na růst mezd (a na růst
poptávkové inflace). Proto je důležité valorizovat i naše investice. Využijte dobrých časů a
navyšujte pravidelné investice (minimálně o inflaci). Nezapomeňte, že pro dosažení finanční
svobody je třeba dlouhodobě investovat 10 – 20 % svých příjmů.
Zároveň se domníváme, že pokud Vás Vaše práce nenaplňuje nebo Vám nevyhovují
finanční podmínky, teď je správný čas s tím něco udělat. Pracovní síla je vzácná, nebojte si
říct o zvýšení svého platu nebo navýšit své ceny.

Ing. Karel Kořený, European Financial Planner
Bc. Jaroslava Kořená, European Financial Advisor

03. 02. 2019

