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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 23. dubnu 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. Aktuálně
1.1 Státní proti-inflační dluhopisy
Již několik let vzhledem k nadprůměrnému riziku růstu inflace a úrokových sazeb
nedoporučujeme investice do dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu. V současné
době se konečně na trhu objevil produkt, který nám umožňuje riziko růstu inflace
i úrokových sazeb pokrýt.
Jde o nejnovější emisi státních dluhopisů – proti-inflační státní dluhopis ČR se splatností
6 let. Dluhopis může koupit (upsat) jen fyzická osoba v max. objemu 5 mil. Kč. Peníze musí
poslat na určený účet Ministerstva financí ČR nejpozději do 17. června 2019. Dluhopisy mají
nominální hodnotu 1 Kč.
Výnos dluhopisů je variabilní ve výši inflace + 0,5 %. Je stanovován i vyplácen ročně
k 1. červenci. Výnos není vyplácen v penězích, ve výši výnosu investor obdrží další dluhopisy.
Protože je výnos odvozen od míry inflace, nepodstupujeme riziko nárůstu úrokových sazeb –
v případě vysoké inflace bude vyplácen i vysoký výnos.
Nevýhodou dluhopisů je nízká likvidita – dluhopisy nelze prodat na veřejném trhu (např.
na burze), dluhopisy lze předčasně splatit emitentovi (MF ČR) jen 1x ročně k 1. červenci.
Proto by do dluhopisů v žádném případě neměly jít peníze, které jsou vaší likvidní rezervou.
ZÁZNAM WEBINÁŘE O PROTI-INFLAČNÍCH DLUHOPISECH

1.2 Kdy přijde krize?
V médiích je často diskutována otázka, kdy přijde krize a s ní i konec růstu akciových trhů.
Vždyť konjunktura světové ekonomiky již trvá 10 let a téměř 10 let trvá i růst akcií. Říkají, že
jde o nejdelší býčí trh v historii, a proto musí zákonitě brzy dojít k pádu akcií.
Není to tak.
1. nejedná se o nejdelší růst akcií v historii (jak se můžete přesvědčit z grafu na další straně)
2. k pádům akciových trhů o desítky procent dochází, když neodpovídají ceny akcií jejich
ziskům (ukazatel P/E je vyšší než 30). Pokud dochází k poklesu trhů z nižších úrovní P/E,
poklesy nebývají tak prudké. V současné době jsou akcie na své fair value (=dobře
oceněny) a P/E je 14,7 (viz část zprávy 2.4.)
3. P/E nebezpečně vzroste jen v situaci, kdy kurzy akcií porostou rychleji než zisky firem.
K tomu zatím nedochází.
A kdy ke krizi a pádu akcií dojde?
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Tržní ekonomika se již několik tisíc let pohybuje v cyklech a krize je jednou z jejích částí. Ke
krizi jsme každým dnem blíže, jen nevíme, kolik dnů ještě zbývá. Neví to nikdo, i když bdue
tvrdit opak.

Důležité není odhadnout kdy krize přijde, ale mít připravenou strategii a vědět, jak se
chovat, když ke krizi dojde a také jak se chovat, když ke krizi nedojde.
Na grafu vidíme, že růstový (býčí) trh historicky převažuje nad trhem klesajícím
(medvědím).

zdroj: https://www.getrichslowly.org/bull-bear-markets/
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2. Vývoj trhů – troška makroekonomie
2.1 Inflace
Meziroční
inflace
během
prvního čtvrtletí 2019 vzrostla z 2
% na 3 %. Roste proto i průměrná
míra inflace (z 2,1 % na 2,4 %).
Inflace tak zůstává v tolerančním pásmu ČNB (1 – 3 %) a ČNB
neočekává v horizontu 1 – 3 let
nárůst mimo toleranční pásmo.
Přesto se domníváme, že roste pravděpodobnost zvýšení inflace mimo toleranční pásmo
1 – 3 %. Bude záležet na tom, zda se v inflaci projeví prudký růst mezd v posledních letech.
Nevidíme ale důvod k panice, prudký růst inflace (a úrokových sazeb) v roce 2019 stále
považujeme za velmi málo pravděpodobný.
Dojde-li během roku 2019 k neočekávané změně, budeme vás informovat o důsledcích a
změnách doporučení.

2.2 Úrokové sazby
Úrokové sazby z úvěrů v lednu a
únoru pokračovaly v růstu, během
března však neočekávaně klesly na
úroveň konce roku 2018 (viz graf
vpravo1).
Během ledna a února totiž došlo
k výraznému poklesu zájmu o
hypotéční úvěry (o cca 30 %) a banky
se tak poklesem úrokových sazeb
snaží tento trend zastavit.
Prudký nárůst hypotečních úrokových sazeb je tak stále velmi málo pravděpodobný.
Pokud jde o úrokové sazby z vkladů, stále přetrvává přebytek primárních vkladů
v bankovním sektoru. V tomto roce proto neočekáváme významnější růst úrokových sazeb
z vkladů. Úrokové sazby tak s vysokou pravděpodobností nepokryjí inflaci ani v tomto roce.
1

Zdroj: https://www.hypoindex.cz/hypoindex-vyvoj/
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Růstu úrokových sazeb nenahrává ani současné zpomalení tempa dalšího růstu základních
úrokových sazeb vyhlašovaných ČNB.
Uvažujete-li o pořízení nemovitosti, obraťte se na nás, 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, nejlépe několik let předem. Budete mít větší manévrovací
prostor při jednání s bankami. Na tomto našem doporučení nic nemění ani uvažované
změkčení podmínek při získání hypoték pro mladé lidi (více ve 4. části této zprávy).

2.3 Kurz CZK
CZK vůči EUR za první čtvrtletí mírně oslabila z 25,73 na 25,80 CZK/EUR, tj. o 0,3 %, vůči
USD oslabila o 2,2 % (z 22,47 na 22,97)! Toto oslabení CZK se pozitivně projevilo na snížení
ztráty akciových fondů ale i dalších aktiv v zahraničních měnách2.

Pro letošní rok ČNB stále
očekává mírné posílení CZK
vůči EUR na hodnotu pod
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.
2

Zdroj: https://www.patria.cz/kurzy/online/detail.html
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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
zřejmě výnosy našich akciových fondů o něco nižší v CZK než v USD nebo EUR.

2.4 Akciové trhy
Světové akciové trhy (vyjádřené
indexem MSCI World – viz graf
vpravo) během 1. čtvrtletí 2019
dohnaly ztráty způsobené poklesem
trhů od října do konce roku 2018. Od
počátku roku vzrostly o 11,9 % (o
14,4 % v CZK).
Nejvíce se o tento růst zasloužil
akciový trh USA.
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Akciové trhy jsou v současné době na své
fair value (viz graf níže)3.
Akcie tak nejsou drahé a je výhodné
pokračovat v jejich nákupech prostřednictvím globálních akciových fondů.

Aktuální P/E akciového trhu (indexu MSCI
World) je 14,7, fondu
Franklin Mutual Global
Discovery 11,794.
Poznámka: P/E v
rozmezí 10 – 20 svědčí o
rozumném
nastavení
kurzů akcií, vyšší P/E
indikuje drahé akcie.

3

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

4
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2.5 Dluhopisové trhy
Na dluhopisovém trhu vzniká
zajímavá
situace
–
výnosy
krátkodobých
i
dlouhodobých
státních dluhopisů se liší jen
minimálně (viz graf vpravo5). Tato
plochá výnosová křivka bývá
považována za indikátor blížící se
recese ekonomiky (možná jste to
v médiích také zaslechli). Podíváme-li
se ale do historie, již několikrát se
v minulém století stalo, že plochá (a inverzní) výnosová křivka dala falešný signál – k recesi a
krizi nedošlo, dlouhodobé sazby se po čase zvýšily.
Situaci sledujeme a budeme vás dále informovat.
Pokles dlouhodobých sazeb stojí
za
přerušením
poklesu
kurzů
českých dluhopisů.
Český dluhopisový
index (viz graf
vlevo)6 od září 2018
mírně roste.
Nedomníváme se, že je tento růst odrazem změny trendu, a proto se zatím dluhopisovým
fondům a fondům peněžního trhu pokud možno vyhýbáme.

5

6

zdroj: FOND SHOP, Zpravodaj z finančních trhů Generali Investments, vlastní výpočty

Zdroj: https://www.ceskydluhopisovyindex.cz/
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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.
Novinkou jsou státní proti-inflační dluhopisy, o kterých jsme vás informovali v newsletteru
a prostřednictvím webináře, který najdete zde. Bližší informace najdete i ve 4. části této
zprávy.

2.6 Chování investorů do fondů
Začátkem roku 2019 se drobní investoři opět vracejí na světové dluhopisové trhy, byť jsou
podle našeho přesvědčení nadhodnocené.
Akciové trhy se takové důvěře netěší (viz graf níže7). Z historie je vidět, že návrat
drobných investorů do akciových trhů trvá déle – v minulosti cca 6 – 8 měsíců ode dna.
Důvodem jsou negativní emoce spojené s prudkými poklesy akciového trhu.
My se řídíme akciovými fundamenty, ne emocemi investorů. Doporučujeme jít proti
proudu a poklesy akciových trhů využívat k nákupům za výhodné ceny.

7

Zdroj: www.ici.org, vlastní výpočty
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3. Doporučované fondy
3.1 Franklin Mutual Global Discovery
Základním fondem pro pravidelné investice
stále zůstává globální akciový fond Franklin
Mutual Global Discovery (EUR) společnosti
Franklin Templeton Investments.
Během prvního čtvrtletí kurz fondu vzrostl
o 12,8 % (13,1 % v CZK). Vrátil se tak nad své
maximum roku 2018.
EUR
CZK

za 1. Q od poč.roku za 12 měs.
12,8%
12,8%
7,0%
13,1%
13,1%
8,5%

3.2 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 roční zprávě za rok 2018
jsme
zdůvodnili
zařazení
tohoto fondu do portfolií a čím
se oba fondy od sebe liší.
Pro připomenutí uvádíme
kritéria pro zařazovaní fondu
do portfolia: Fidelity World
Fund se 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 obou fondech najdete v přílohách této zprávy.
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4. Shrnutí našich doporučení
4.1 Co platí vždy
•
•
•
•
•
•

•

žádné ukvapené závěry - emoce máme pod kontrolou, i když se investicím nedaří
jedeme strategii wealth protection = nejde nám o nejvyšší výdělky, ale o ochranu
majetku
základem naší společné práce je finanční plán, pokud je třeba jej upravit, napište
nebo brnkněte Marušce (marie@financnisvoboda.cz, 775 274 293)
pravidelně investujeme, je to základ pro dosažení finanční svobody i naplnění dalších
dlouhodobých cílů
základním investičním nástrojem pro dlouhodobé cíle zůstává globální akciový fond
Franklin Mutual Global Discovery (EUR)
pojišťujeme se jen na rizika, která mohou mít velký dopad na naše peníze, a toto
pojištění nepodceňujeme – jedná se o smrt (pokud máte děti), invaliditu, trvalé
následky úrazu, nemovitost, domácnost a odpovědnost
vzděláváme se - náš blog na www.financnirodina.cz (a další články na internetu),
hrajeme Finanční svobodu, na našich workshopech nebo sami

4.2 Co platí aktuálně
•
•
•
•

•
•

•

stále převažujeme akciový trh USA, do akciových portfolií nad 100 000 Kč proto
zařazujeme fond Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund.
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, na
fondy peněžního trhu ještě neuzrál čas přesto, že to možná brzy nastane
pro střednědobé cíle využívejte stále také spořicí účty vzhledem k riziku růstu
úrokových sazeb a poklesu dluhopisových fondů. Dluhopisové fondy korporátních
dluhopisů nebo high yield dluhopisů doporučujeme využít jen zcela výjimečně
pokud můžete své střednědobé cíle prodloužit na 6–8 let, udělejte to a využijte
stavebního spoření;
nově pro krátkodobé a střednědobé cíle doporučujeme státní protiinflační dluhopisy
(tady náš webinář o nich), ale dejte pozor na nižší likviditu (lze je prodat jen 1x
ročně) + bohužel je pro vás nemůžeme obstarat, musíte navštívit vybranou pobočku
ČSOB
u hypoték volte fixaci 7–10 let pro překonání období rizika růstu úrokových sazeb
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