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Hodnota aktiv k 31. prosinci 2021  

Tržní hodnota aktiv ke dni valuace 192 191 595 Kč 

Hodnota aktiv přijatých k obhospodařování (od počátku spolupráce) 159 444 390 Kč 

Průměrný objem aktiv přijatých k obhospodařování (od počátku spolupráce) 138 674 333 Kč 

Rozdíl k aktuálnímu ohodnocení    32 747 205 Kč 

 

Dosažené zhodnocení  - za uplynulé čtvrtletí  30.9.2021 – 31.12.2021  

Portfolio – (časová výkonnost) 0,79 % 

Benchmark - 1,86 % 

Dosažené zhodnocení  - od počátku investiční periody 31.12.2020 – 31.12.2021  

Portfolio (časově váženo, v periodě) 7,60 % 

Benchmark - 2,02 % 

Dosažené zhodnocení  - od počátku spolupráce  2.7.2015 – 31.12.2021  

Portfolio (časově váženo, od počátku spolupráce) 21,69 % (3,06 % p.a.) 

Benchmark (od počátku spolupráce) 7,48 % (1,11 % p.a.) 
 
 
 

Cena investiční akcie k  31.12.2021 1,2149 
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VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH 

EUROZÓNA, USA, ČR   

Událostem uplynulého kvartálu, které ve velké míře určily i vyznění celého roku, vládly obavy z pokračujícího 

růstu inflace a opět sílící epidemii koronaviru. Ta zejména v Evropě vedla k restrikcím v některých ekonomikách  

a obavám o ekonomickou výkonnost v tomto a následujícím čtvrtletí. Rostoucí ceny vstupů, zpoždění  

v dodávkách, nedostatek materiálu či pracovníků v kombinaci s naakumulovanou poptávkou podpořenou 

fiskálními covidovými balíčky dále tlačily na růst cen. Inflace tak výrazně zrychlila. 

Celková evropská inflace se díky silnému růstu cen energií dostala na  4,9 %, jádrová pak na 2,6 %. Z velkých 

zemí je nejvyšší inflace v Německu (6 %) a ve Španělsku (5,5 %), ve Francii a v Itálii je pak o něco nižší  

(3,9 % v Itálii, 3,4 % ve Francii). Americká inflace taktéž sílí, když dosahuje téměř 6 %. Není to ale ještě konec. 

Ceny průmyslových producentů totiž akcelerují a rostou nyní ve všech velkých ekonomikách dvouciferným 

tempem přesahujícím 15 % r/r, což se v nejbližších měsících nemůže nepromítnout  

do spotřebitelských cen. 

Celkový tržní sentiment v úplném závěru roku byl vesměs pozitivní a v případě dluhopisových trhů byl také 

ovlivněn nižší aktivitou před svátky. Americká výnosová křivka mezikvartálně vzrostla o 0,75 b.b. (2y)  

resp. zůstala na úrovni 1,5 % (10y). Evropská zaznamenala pouze kosmetické změny (-0,6 % 2y, -0,2 % 10y). 

Ohlášení urychlení taperingu ani vyšší očekávané utažení měnové politiky, které FED rovněž v poslední prognóze 

naznačil, s výnosy nic zásadnějšího neudělalo. Česká výnosová křivka poté, co během listopadu přešla do inverze, 

svůj inverzní sklon během prosince 2021 dále zvýšila. Další růst sazeb ČNB v prosinci zvednul krátký (dvouletý) 

konec z 3,05 % koncem listopadu na 3,65 % koncem prosince, na střední části křivky vzrostly (pětileté) vládní 

výnosy o 45 b.b. na 3,3 % a na dlouhém konci desetileté výnosy o 30 b.b. na 2,9 %. Za celý rok 2021 vzrostly 

krátké výnosy o 350 b.b., desetiletá splatnost pak o 150 b.b.. Index českých státních dluhopisů odepsal téměř  

10 %. 

Trh korporátních dluhopisů se po třech měsících růstu kreditních marží se závěrem roku také uklidnil  

a požadované výnosy se vrátily na úroveň z konce třetího kvartálu. 

Z pohledu budoucího vývoje budeme v dalším roce sledovat pokračující inflační tlaky a ústup z uvolněných 

měnových politik centrálních bank. To s sebou přinese přehodnocení dostupnosti volné likvidity s dopadem  

do valuace aktiv a vyšší úrokové sazby.  
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AKCIE 

Globální akciové trhy si v roce 2021 připsaly vysoké 16,8  % zhodnocení, měřeno globálním akciovým indexem 

MSCI All Country World. Z hlavních trhů se nejvíce dařilo USA, neboť hlavní americký akciový index S&P 500 

posílil o 27 %. Dobrou výkonnost vykázal také středoevropský region, index CECEEUR +21,9  %.  

Za vysokými zisky bylo mnoho faktorů. Investoři oceňovali každý kvartál lepší než očekávané výsledky 

hospodaření společností v USA i Evropě. Překonání odhadů analytiků bylo vždy napříč téměř všemi sektory, 

včetně největších společností jako Apple, Google nebo Microsoft. Dobrá nálada panovala také kvůli probíhajícímu 

očkování proti nemoci COVID-19 a zvládnutelnému počtu hospitalizací. Data ohledně očkování potvrzovala 

klesající počet nově nakažených, vážných případů nebo úmrtí. Právě to vedlo k silným očekáváním ekonomického 

oživení v následujících měsících. Ze stran centrálních bank v Evropě, USA i Japonsku jsme po většinu roku nadále 

slyšeli potvrzující vyjádření ohledně setrvání uvolněných měnových podmínek skrze nízké úrokové sazby a nákupy 

dluhopisů a to i přes zvyšující se inflační tlaky. Americké i evropské ekonomice se dařilo dobře, zvláště pak 

pracovnímu trhu. Americký senát navíc schválil infrastrukturní balíček ve výši 1000 mld USD, v Evropě byla částka 

dvojnásobná. 

 

 

Rok Fond Výkonnost* Benchmark Poplatky za správu** 

2021 7,60 % -2,02 % 1,2 % 

2020 2,24 % 3,24 % 1,2 % 

2019 7,39 % 6,06 % 1,3 % 

2018 0,13 % -1,40 % 1,48 % 

Průměr 3,25 % 2,63 % 1,33 % 

 

* časová výkonnost - jedná se o výpočet výkonnosti nezávisle na vkladech a výběrech klienta, udávaná výkonnost 
je již očištěná o poplatky fondu (TER). 

** Tj. ongoing charges, které obsahují zejména fixní manažerské poplatky, vratky z fondů do portfolia (trailer fee), 
poplatek za depozitáře, custody a audit, bankovní poplatky 
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STRUKTURA PORTFOLIA A JEJÍ ZMĚNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Celková váha dynamické složky: 15,4 %  *Celková váha dynamické složky: 16,4 %  

* Conseq Invest Akcie Nové Evropy + Conseq Private Invest Dynamický 



Conseq Investment Management, a.s., Rybná 682/14, Praha 1, 110 05, tel.: +420 225 988 200, fax: +420 225 988 200, www.conseq.cz 

Stránka | 5 

 

 

ZPRÁVA INVESTIČNÍHO MANAGERA  

ZA 4. ČTVRTLETÍ 2021  

ČCE (B), INVESTIČNÍ FOND S PROMĚNLIVÝM 

ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM A.S. 

  

I nadále platí náš opatrný výhled na akciové trhy a úrokovou citlivost. V průběhu kvartálu jsme nicméně mírně 

zvýšili podíl akcií z důvodů zařazení protiinflačních aktiv, konkrétně v oblasti těžby a vzácných materiálů. Aktuálně 

tak máme v rámci asset alokace investičních portfolií vůči benchmarkům podvážení v akciích  

(-37,5 % mezi neutrálem a minimem) a nadvážení v dluhopisech a alternativních investicích. 

V akciové složce máme výrazně podvážené USA a naopak výrazně nadvážené rozvíjející se trhy (emerging 

markets) v čele se střední a východní Evropou a rozvíjející se Asií. 

U českých vládních dluhopisů jsme i nadále velice výrazně podvážení na duraci, což znamená, že udržujeme 

úrokovou citlivost tohoto subportfolia oproti benchmarkům nižší, čímž se chráníme vůči úrokovému riziku 

případného pokračování nárůstu požadovaných výnosů do doby splatnosti, a to především na delším konci 

výnosové křivky. S postupným normalizováním sazeb ze strany ČNB a stabilizací rozpočtu plánujeme postupně 

využít primárních aukcí ve velmi plném emisním kalendáři Ministerstva financí. 

KORPORÁTNÍ DLUHOPISY 

Aktivně jsme pracovali i s částí zaměřenou na korporátní dluhopisy. Do portfolia jsme zařadili novou korporátní 

emisi skupiny Spolumajitelé pozemky. Ta vznikla za účelem akvizice pozemků z dědictví amerického trustu. 

Soubor tohoto majetku obsahuje většinu pozemků v rámci katastrálních území Zbraslav, Lipence, Jíloviště, Klínec, 

Všenory a Lahovice. Celkově se jedná o 15 736 hektarů pozemků, z čehož většina je les, orná půda a také  

cca 200 tis. m2 stavebních parcel. K pozemkům v kupovaném souboru patří i zámek Zbraslav, část staveb 

velkotržnice Lipence, několik rodinných domů/hájenek a na pozemcích se nachází také kamenolom a golfový 

areál. Akvírovaná aktiva generují pravidelný příjem z nájmu a pachtu. Zmíněný majetek je součástí pozůstalosti, 

která náleží mezi vícero dědiců. Smyslem transakce je uspokojení větší části této skupiny a zjednodušení procesu 

s cílem dosáhnout rychlejšího vyřešení majetkových poměrů ideálních spoluvlastnických podílů. 55 % hodnoty je 

tvořeno nestavebními pozemky (576 parcel, orná půda, les), 40 %  pozemky s možností zástavby (stavební 

pozemky), 5 % tvoří stavby (velkotržnice Lipence, zámek Zbraslav). Odhad absolutní hodnoty aktiv se pak 

pohybuje mezi cca 490 až cca 850 mil CZK. Kumulované cash flow z nájmů pak mezi cca 30 a 50 mio do roku 

2027. Při objemu vydaných dluhopisů 270 mio CZK a úrokových nákladech 7,8 % p.a., výsledná čistá hodnota  

cca 140 a 520 mio CZK. Emitent se zavazuje využít výtěžek z emise výhradně na nákup ideální 1/3 pozemků  

v katastrálním území Zbraslav, Lipence, Jíloviště, Klínec, Všenory, Lahovice. Postupně dojde k prodeji pozemků  

ve výlučném vlastnictví, což zajistí prostředky na uspokojení kupónových plateb. 

Dále šlo o refinancování dluhopisů skupiny DEK. Emitentem je společnost DEKINVEST, resp. podfond DEKINVEST 

podfond Alfa. Ten investuje zejména do nemovitostí, nemovitostních společností a majetkových podílů  

v nemovitostních obchodních společnostech v České republice.  
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Hlavním předmětem činnosti skupiny zůstává i nadále pronájem nemovitostí. Nemovitosti jsou pronajímány 

především společnostem ze skupiny DEK, pouze minimální část je pronajímána externím subjektům. První pololetí 

roku 2021 bylo stejně jako první pololetí roku 2020 ovlivněno koronavirovou pandemií. Přestože pandemie 

negativně ovlivnila mnoho odvětví ekonomiky, nájemci skupiny tedy zejména společnosti skupiny DEK nebyli 

ohroženi ani omezením poptávky ani zhoršením platební morálky svých zákazníků a skupina jako pronajímatel 

neutrpěla žádné významnější ekonomické škody. Koronavirová pandemie v průběhu prvního pololetí neovlivnila 

negativně ani finanční výkonnost ani peněžní toky a nebylo proto třeba žádným způsobem měnit cíle a celkovou 

strategii emitenta. Na základě vývoje situace týkající se COVID-19 resp. jejích důsledků na fungování ekonomiky  

v průběhu prvního pololetí roku 2021 skupina neměnila ani předpoklady budoucího vývoje své podnikatelské 

činnosti. 

Nejvýznamnější událostí prvního pololetí roku 2021 bylo bezpochyby úspěšné zakončení akvizičního procesu 

společnosti BEST, a.s. Společnost BEST, a.s. je jedničkou na trhu s betonovou dlažbou a betonovými stavebními 

prvky pro venkovní a zahradní architekturu. Výroba probíhá v osmi závodech rozmístěných strategicky po celém 

území ČR. Odběrateli (zákazníky) společnosti BEST, a.s. jsou zejména velkoobchody, v minimální míře stavební 

firmy a koncoví spotřebitelé. Během prvního pololetí se uskutečnila valná hromada, která schválila individuální  

a konsolidovanou účetní závěrku Podfondu za rok 2020. I v průběhu prvního pololetí roku 2021 Skupina 

pokračovala ve výstavbě areálů pro skladování a prodej stavebních materiálů. Výstavba nových poboček probíhala 

v Opavě, Šumperku, Ústí nad Orlicí a Klatovech. V lednu byl úspěšně ukončen zkušební provoz prodejního  

a skladového areálu v Táboře. 

Klíčové ukazatele: čistý dluh/EBITDA klesla na úroveň 3.8x, volné peněžní prostředky poprvé kladné (což bylo 

způsobeno především snížením kapitálových výdajů), úrokové krytí 8,7x se meziročně zvýšilo, ale pořád je oproti 

předchozím nižší. Dále se zvýšily tržby a EBITDA. Naopak se snížila kapitalizace na 26 %, čistý zisk se také snížil 

na 432 mil. CZK, dále se také snížily ukazatelé ROIC a ROE.  

DLUHOPISOVÉ FONDY 

Z konkrétních fondů zakončil fond Conseq Invest Dluhopisový čtvrtý kvartál ztrátou -0,73 %, celková 

výkonnost fondu v roce 2021 byla plus 0,75 %. Benchmark poklesl od konce září o 5,19 %, celkově v roce 2021 

odepsal 9,72 %. Na pětileté periodě je pak relativní výkonnost fondu lepší o téměř třináct procentních bodů 

(+5,52 % vs -7,27 %). Portfolio fondu jsme udržovali při nízké úrokové citlivosti se zaměřením na zajímavé 

korporátní emise.  

Fond Conseq Invest Konzervativní ve čtvrtém kvartálu odepsal 0,08 %, celkově za rok 2021 skončil 

s výsledkem +0,66 %. Srovnávací index přidal od října 0,69 %, od začátku roku 0,94 %. 
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Dobře se dařilo nadále fondu korporátních dluhopisů a to i přes růst bezrizikových výnosů v závěru roku. Fond 

přidal v posledním kvartálu letošního roku 0,2 %, srovnávací index ve stejném období pouze 0,08 %. Celková 

letošní výkonnost dosáhla na 2,79 % a fond výrazně překonal tržní index, který rostl pouze o 0,37 %. Dobrou 

výkonnost měl i nově zařazený fond dluhopisů bez investičního stupně, který přidal od října 0,58 %  

a kumulativně za letošní rok 3,65 %. U obou fondů se soustředíme na vybrané korporátní emise s převážně 

variabilním úročením. 

Fond Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy ve čtvrtém čtvrtletí otočil pozitivní vývoj z předchozích měsíců  

a kvartálně odepsal 1,30 %. Za rok 2021 skončil ve ztrátě 2,54 %. Hlavní příčinou bylo oslabení cen ukrajinských 

aktiv, potažmo polského zlotého. Na aktiva obou zemí máme nicméně i nadále pozitivní výhled. Důvodem je 

očekávaný pokles inflace na Ukrajině a uklidnění geopolitického konfliktu na hranicích s Ruskem. V případě Polska 

pak podporou pro kurz bude centrální banka. 

ALTERNATIVNÍ INVESTICE 

Fond Conseq Opportunity těžil i nadále z rapidního růstu úrokových swapů v důsledku přehodnocení inflačního 

vývoje a očekáváné rychlosti reakce české a polské centrální banky. Obě centrální banky zvyšovaly během 

kvartálu měnově politickou sazbu, což nezůstalo bez odezvy na trhu úrokových swapů. Česká centrální banka se 

po zářijových 75 b.b.. dostala ve dvou dalších krocích (125 a 100 b.b..) na výsledných 3,75 %. Ta polská pak 

musela tváří v tvář téměř 9% inflaci taktéž zahájit dlouho vylučované zvyšování (75 + 50 b.b..) a končila rok  

na 1,25 %. Fond si za loňský rok připsal téměř 50 %, v posledním kvartále rostl o necelých 14 %. 

Rozmach průmyslových nemovitostí a růst jejich cen se velmi pozitivně projevil i na výkonnosti fondu Accolade, 

který za první tři kvartály roku 2021 připsal přes 20 %. S ohledem na strategický význam průmyslových 

nemovitostí lze i v následujících obdobích očekávat zajímavá zhodnocení, za kterými nestojí pouze obecný růst 

tržních cen, ale i know-how a zkušenosti Accolade, které se projevují v realizaci smysluplných projektů  

na lukrativních místech. 

Ze stejného trendu těžil i fond Conseq Realitní. Fond dokončil několik akvizic a aktuálně tak kromě klasických 

průmyslových nemovitostí vlastní i klasické obchodní centrum (Korso Karviná). Další výraznou novinkou v portfoliu 

je nová nemovitost v Polsku. Jedná se výrobní halu v centrálním Polsku, nedaleko města Lodž. Nájemcem je 

renomovaný italský výrobce izolačních materiálů společnost K-Flex. Důvodem expanze fondu do zahraničí, zde 

konkrétně do Polska, je zejména, vzhledem k rostoucí velikosti fondu, požadavek na větší, již i geografickou 

diverzifikaci portfolia. Dalšími důvody jsou vyšší dosažitelné yieldy u srovnatelných nemovitostí v ČR a v Polsku  

a v neposlední řadě i větší oblíbenost investorů a nájemců polského trhu, kdy tato situace reflektuje velikost 

polského trhu a výrazně snazší povolovací řízení u staveb. 
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DYNAMICKÁ SLOŽKA – AKCIOVÉ TRHY 

Dobře se také vedlo akciím společností obchodovaných na středoevropských burzách. Oproti vyspělým trhům 

v Evropě byl za lepší výkonností místních trhů především vyšší podíl bankovních titulů. Rostoucí inflační tlaky 

vedly k zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami, což by mělo mít pozitivní vliv na úrokové výnosy 

komerčních bank. Zároveň očekávání vysokých dividend se promítlo do dobré výkonnosti akcií bank: Erste Bank 

(+55  %), Komerční banka (+42  %), OTP (+24  %), Nova Ljublanska Banka (+66  %) atd. Rostoucí ceny silové 

elektřiny prospívaly akciím ČEZ (+61 %). Dobré výsledky hospodaření po akvizici Coltu a optimistický výhled  

do budoucích měsíců znamenalo vynikající zhodnocení pro akcie Česká Zbrojovka (+73  %). 

V Polsku se výrazně nedařilo on-line tržišti Allegro (-54  %), kupci české společnosti Mall, které se zvyšuje 

konkurence v podobě expandujícího Amazonu a AliExpressu. Nedařilo se ani herním společnostem, které po dobré 

výkonnosti v roce 2020 zažily v roce 2021 výrazné korekce. Těžař mědi KGHM z důvodu zpomalující ekonomiky 

Číny ztratil 24  %. Ve skvělé jízdě pokračovaly akcie rumunské skupiny zdravotních zařízení MedLife (+113  %)  

a producenta vína Purcari (+35  %). K nim se přidaly i akcie banky BRD (+19  %).  

Rozvíjejícím se akciovým trhům se v uplynulém roce nedařilo. Primárním důvodem byla dobrá výkonnost v roce 

2020, a to na základě lepšího se vypořádání s nemocí COVID 19 v Číně. Po proočkování vyspělých zemí se 

zlepšujícími se výhledy na ekonomickou aktivitu docházelo k uzavírání zisků na asijských akciových trzích. Zároveň 

v druhé polovině roku přišly propady na základě obav ohledně jednoho z největších čínských developerů 

Evergrande, který nebyl schopen dostát svým závazkům. Investoři se samozřejmě báli negativního rozšíření  

na další společnosti a do ekonomiky, což vedlo k dalším propadům akcií. Čínský akciový index CSI300 tak 

meziročně ztratil -5,2  %.Nedařilo se ani akciím v latinské Americe nebo Turecku, kde se prezident Erdogan snaží 

implementovat pojetí vlastní ekonomické teorie, jež vedla k meziročnímu znehodnocení turecké liry k USD o 79  

%. Z rozvíjejících se trhů se tak dařilo pouze komoditně orientovanému ruskému trhu (index RTS$ +15  %). 

Akcie na rozvíjejících se trzích také zakončily rok na pozitivní notě, když souhrnný index MSCI Emerging Markets 

USD připsal v prosinci 1,62  %. Za celý rok však ztratil 4,6  %, a výrazně tak zaostal za rozvinutými trhy  

či středoevropskými akciemi. Čínským akciím pomohla v posledním měsíci v roce tamní centrální banka, která se 

několika cílenými opatřeními (např. snížení min. rezerv) snažila podpořit ekonomiku. Podpora se očekává také  

na fiskální straně. Index CSI 300 (A-Shares) připsal 2,2  % (za celý rok -5,2  %). Lehce v mínusu naopak skončily 

akcie v Hong-Kongu, což je důsledkem pokračujícího tlaku na technologické akcie a také obav z varianty Omicron. 

O necelých 5  % pak vzrostly akcie v Koreji a Taiwanu. Úspěšný rok podtrhly indické akcie: v prosinci + 2 %,  

za celý rok pak + 22  %. Dařilo se rovněž Latinské Americe, obzvláště mexickým akcím. Turecké akcie se  

po dramatickém listopadovém propadu stabilizovaly (+4,2  %), ekonomika však nadále čelí velmi vysoké inflaci  
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a nevoli centrální banky zvyšovat úrokové sazby. Napětí na rusko-ukrajinských hranicích se podepsalo na ruských 

akciích, jenž odepisovaly 2,6  %. 

Fond fondů Conseq Private Dynamický celkově pozitivní periodu zakončil růstem a za poslední kvartál připsal 

2,21 % a. Za rok 2021 dosáhl fond zhodnocení 12,32 %. 

Fond Conseq Akcie nové Evropy si v roce 2021 připsal přes 30 % (benchmark 21 %), ve čtvrtém kvartálu pak 

0,8 % (-0,2 % tržní index). 

Proti měnovému riziku jsme plně zajišťovali dluhopisy a akciové fondy v EUR (100 %). Souhrnná 

efektivní cizoměnová expozice činila 0,19 %. Durace dluhopisové složky činila 0,4. 
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Durace a měnové zajištění 

  

 

KONTRIBUČNÍ ANALÝZA – 4Q 2021 

V uplynulém čtvrtletí 

   Kontribuce portfolia dle tříd aktiv   Kontribuce fondu Private Invest Dynamického dle měn 

 

 

 

 

 

 

  

Měnové zajištění (celé portfolio)   

Podíl portfolia v % 

Měnové zajištění (Conseq Private Dynamický) 

Podíl portfolia v % 

EUR 98,5 % EUR 50,0 % 

USD -- % USD 75,0 % 

jiné -- % JPY -- % 

Durace dluhopisové části 0,4   

Průměrná doba do splatnosti 0,8   
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Kontribuce jednotlivých pozic 

 

LIKVIDITA PORTFOLIA 
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PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ 

DLUHOPISOVÝ TRH ČR 

Na straně faktorů ukazujících na pokračování růstu českých dluhopisových výnosů máme stále nejméně čtveřici 

důvodů. Zaprvé je zde extrémní emisní aktivita vlády, kdy nová vláda musí pracovat s přebíraným neutěšeným 

fiskálním stavem. Deficit za prvních jedenáct měsíců přesáhl 400 mld., což z něj činí deficit historicky nejvyšší, pro 

rok 2022 MF ČR původně plánovalo rozpočet s deficitem 376,6 mld. Nově vznikající vláda připravuje rozpočtovou 

konsolidaci a již letošní schodek redukovat, manévrovací prostor má však omezený. Jinými slovy, o zásobu 

dluhopisů se dluhopisový trh obávat zrovna nemusí. Zadruhé, Česká republika vykazuje vysokou inflaci v její 

poptávkové složce, která je nyní skoro na 8 %. Zatřetí, po dosažení 4,5 až 5 % v únoru 2022 zůstanou sazby ČNB 

takto vysoké nejméně celý rok 2022, dost možná i v roce 2023. Začtvrté, poptávkové tlaky jsou vysoké v USA  

a sílí dokonce už i v historicky desinflační Eurozóně, kde jádrová inflace není příliš vzdálená hranici tří procent  

a trh práce je poblíž předpandemických úrovní. Je tak velmi pravděpodobné, že v roce 2022 jak FED, tak ECB 

přistoupí k růstu sazeb. 

Jediným faktorem proti růstu domácích sazeb je snad pouze domácí bankovní sektor nacházející se ve výrazném 

přebytku likvidity (a tudíž schopen absorbovat i výrazně velké nové emise dluhopisů bez větších problémů). To ale 

stačit nebude. Proto se domníváme, že české výnosy budou ještě dále růst. 

DLUHOPISOVÝ TRH POLSKO 

I polské dluhopisy mají nakročeno k dalšímu růstu. Inflace je vysoko, polská centrální banka s ní bude bojovat 

ještě déle než ČNB (ta už většinu zvýšení uskutečnila) a vnější vlivy platné pro vývoj dluhopisů v ČR budou platit  

i pro Polsko. V Polsku se navíc přidává nervozita plynoucí z eskalace vztahů mezi Polskem a EU. 

DLUHOPISOVÝ TRH TURECKO A UKRAJINA 

Pozitivem při pohledu na ukrajinská aktiva je schválené financování ze strany IMF. To je, i přes nižší schodek 

státního rozpočtu vlivem silnějšího výběru daní, pro Ukrajinu stále velmi důležité. S nastupující zimou nicméně 

přetrvává špatná pandemická situace a případné restrikce (vzhledem k pomalému tempu očkování) budou  

na tamní ekonomiku dopadat negativně. Pozitivem pro měnový kurz bude pokračující silný export v důsledku 

rekordní zemědělské úrovně, podporující vývoj běžného účtu platební bilance. Nutnou podmínkou je nyní nicméně 

deeskalace geopolitického napětí. Tomu by mělo pomoct bilaterální jednání ruského a amerického prezidenta 

případně představitelů NATO. 
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Volatilita turecké liry je i nadále vysoká a dopady do inflačních očekávání či cen výrobních vstupů a dopady  

do inflace budou značné a dlouhotrvající. Začátkem ledna byla publikována inflační data za prosinec; meziroční 

inflace dosáhla 36 %, růst cen ve výrobním sektoru pak těžko uvěřitelných 80 %. Turecké výnosy zůstávají nad 

dvaadvaceti procenty. Po eliminaci všech oponentů snižování sazeb v bankovní radě i okolí prezidenta Erdogana 

leží bohužel práh bolesti politických představitelů k tržnímu vývoji nyní velmi vysoko a lze čekat pokračování 

tohoto neradostného vývoje, bez nejmenší ochoty zvýšit úrokové sazby. Klesající popularita prezidenta Erdogana, 

který by dle průzkumů nyní ve druhém kole prezidentských voleb neuspěl, pak přinese další populistická opatření 

a represe opozice. 

KORPORÁTNÍ DLUHOPISY 

Firemním dluhopisům by se mohlo dařit v úhrnu o něco lépe, nicméně zejména v segmentu investičního stupně 

vnímáme aktuální kreditní marže jako již hodně utažené. Vývoj hospodaření emitentů sice bude v dalším období 

pozitivně reflektovat probíhající ekonomické oživení, postupný růst bezrizikových sazeb a neutralizace (byť velmi 

pozvolná) měnových politik centrálních bank ale budou působit proti. Korunovým firemním dluhopisům by se mělo 

dařit podobně či lépe, s ohledem na solidní ekonomický vývoj a stále spíše omezenou nabídku emisí proti silné 

poptávce domácích investorů. 

MĚNOVÉ KURZY 

U kurzu eura proti dolaru došlo v posledních měsících k přivření inflačního diferenciálu mezi USA a Eurozónou. 

Centrální banka v USA je utažení měnové politiky mnohem blíže než ECB (byť i ECB se během posledních dvou 

měsíců roku 2021 posunula blíž ke zpřísnění politiky). To nás vede k přehodnocení očekávání a nyní tak čekáme 

pro 1. pololetí 2022 oscilaci dolaru mezi 1,10 a 1,15 s riziky spíše ke silnějšímu dolaru.  

Koruna v roce 2022 posílí setrvale pod hranici 25 korun, ale nedomníváme se, že posílí tak, jak to čeká 

listopadová prognóza ČNB (posílení na 24 korun ve 2. polovině roku 2022). Proti takovému posílení bude stát 

trojice faktorů, jež budou českou měnu v rozletu brzdit. Zaprvé, její překoupenost. Koruna je i skoro pět let  

po ukončení devizových intervencí překoupená. Zahraniční investoři ji totiž nadále drží ve velkých objemech:  

v říjnu 2020 kupř. zahraniční investoři drželi 660 mld. korun (tj. 29 %) českých státních dluhopisů. Koncem 

intervencí v dubnu 2017 to bylo 693 mld. korun (40 %), při jejich začátku na podzim 2013 však jen  

172 mld. korun (11 %). S každým, byť mírným posílením koruny budou tito investoři chtít z koruny ven, zejména 

s ohledem na ztráty, které na českých dluhopisech v posledních měsících utrpěli (pětiletý český dluhopis, jehož 

výnos byl před rokem pod procentem, je nyní na výnosu 3,3 %). Zadruhé, recese. I když se mnoho pozorovatelů 

tváří, že dramatické utažení měnové politiky z konce roku 2021 odstraní inflaci jaksi samovolně a bezbolestně 

(průměr očekávání 14 institucí ohledně tempa růstu HDP v roce 2022 je stále na neuvěřitelných čtyřech 

procentech…), je nabíledni, že bez podstatného dopadu na hospodářský růst se ono utažení prostě neobejde. 
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Sazby na dvacet let neviděných úrovních (5 %) ve druhé polovině roku společně s růstem cen energií prostě 

nemohou nezpůsobit recesi. A to není pro korunu pozitivní. Ne, koruna skutečně není švýcarský frank střední 

Evropy. A zatřetí, horší vnější makroekonomické poměry. Dvanáctiměsíční přebytek běžného účtu se snížil  

k pouhým 27 miliardám, a to hlavně jako důsledek slabého vývozu (automobilky) a silného dovozu. V roce 2022 

se tento trend moc nezlepší, vinou čehož bude fundamentální tlak na posílení koruny jen minimální. 

Polskému zlotému by z fundamentálního hlediska svědčily hodnoty silnější, než jaké vidíme dnes. Polská 

centrální banka sice již začala měnovou politiku zpřísňovat, ale prozatím stále jede jen na „čtvrt potřebného 

plynu“. Dle nás však již brzy přepne do rychlejšího módu. Rychlejší utahování politiky není v Polsku omezováno, 

podobně jako v ČR, rozpočtovou, Polská centrální banka navíc bývávala historicky nejvíce jestřábí v regionu. 

Pokud s rychlejším zpřísňováním politiky začne, posune se polský zlotý v roce 2022 k / pod 4,50. Proti většímu 

posilování bude působit politika a handrkování se s EU. 

Maďarskému forintu zatím ani utahování měnové politiky moc nepomohlo. I když je mezibankovní sazba 

(BUBOR) nad 4 %, forint atakuje historická minima. Problémem je evidentně volatilní politické prostředí, zejména 

v kombinaci s parlamentními volbami plánovanými pro rok 2022. Forint tak nejméně v první polovině roku 2022 

moc neposílí, na návrat pod 360 by však úroková podpora centrální banky stačit měla. 

AKCIOVÝ TRH  

Výhled na výkonnost globálních akciových trhů je stále nejistý. Nové mutace viru a stále nedostatečná 

proočkovanost v mnoha zemích skrývá riziko v možných lock-downech. To by znamenalo další možné restriktivní 

opatření s dopadem do ekonomik, hospodaření domácností a společností. Scénářů pro příchozí mutace je mnoho, 

kdy některé mohou mít větší rezistentnost na očkování, jiné se zase mohou jednodušeji přenášet, avšak například 

nebudou mít těžké průběhy s nutnými hospitalizacemi. S tím bude spojen také vývoj inflačních tlaků, kdy může 

docela brzy dojít k napravení pošramocených dodavatelských řetězců, čímž by inflační tlaky výrazně povolily  

nebo může současná situace trvat déle. Dopady do jednotlivých ekonomik a společností budou individuální. Proto 

si myslíme, že k dobré výkonnosti povede především aktivní správa a výběr investičních cenných papírů  

(tzv. stock picking). 

Rizika vidíme také v možném růstu korporátních daní, z důvodu lepení vysokých státních deficitů  

nebo v geopolitických rizicích. Pravděpodobně může dojít ke kompresi ziskových marží dané především růstem 

mzdových, materiálových a energetických nákladů, které společnosti nebudou schopné plně promítnout do cen 

produktů. Domníváme se proto, že v aktuálních cenách akcií je již z veliké části zaceněno očekávání pozitivního 

budoucího vývoje a prostor pro další výrazný akciový růst je již výrazně omezen.  

Na druhou stranu musíme zdůraznit, že celková nadhodnocenost globálních akciových trhů je způsobena 

především nadhodnoceností amerických akcií. Ty máme proto v naší globální akciové alokaci vůči benchmarkům 
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výrazně podvážené. Pokud se vyplní naše očekávání, budou americké akcie v následujících měsících za zbytkem 

světa výrazně zaostávat. 

Domníváme se však, že některé regiony z rozvíjejících se trhů jsou i nadále oceněny velice atraktivně. Patří mezi 

ně především region střední Evropy, který v uplynulých letech za globálními akciovými indexy velice výrazně 

zaostával. Střední Evropa je momentálně nadále jedním z nejlevnějších regionů. Nejvyšší růstový potenciál  

v rámci středoevropského regionu ve střednědobém horizontu vidíme především u slovinských, českých  

a některých polských akcií. Místní trhy se vyznačují vysokými dividendovými výnosy a relativně nízkým 

zadlužením. Bankovní tituly pak vysokou kapitalizací, dobrou očekávanou ziskovostí vlastního kapitálu a úrokovou 

marží. 

Dalším regionem, na který jsme pozitivní, je rozvíjející se Asie v čele s Čínou. Rozvíjející se Asie je momentálně 

hospodářským motorem celého světa. To by se samozřejmě mělo výrazně pozitivně projevit na dynamice 

korporátní ziskovosti lokálních burzovně obchodovaných firem a potažmo akciové výkonnosti. 

 

 

Jan Schiller 

Senior portfolio manager 
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SOULAD S INVESTIČNÍM KODEXEM ČCE 

V souladu s investičním kodexem nejsou v portfoliu fondu přímo zastoupeny žádné investiční nástroje, které by 

kolidovaly s filozofií ESG. Nepřímá expozice skrz fondy dosahuje v součtu mírně přes 2,2 %. 

PŘÍMÁ EXPOZICE V DLUHOPISECH 

EPH Zařazeno po konzultaci – viz. mail 01.10.2018 10:53, návrh nákupu nových dluhopisů pro fond 

ČCE (B). 

Fertiberia Specializuje se na výrobu hnojiv s nízkou uhlíkovou stopou, využití nízko emisních energetických 

zdrojů a ve srovnání s konkurencí má dlouhodobě podporovaný program na druhotné využití 

surovin pro další výrobu, dekarbonizaci průmyslové výroby a v rámci evropských snah o snížení 

emisí skleníkových plynů spolupracuje v konsorcii evropských společností na konceptu cirkulární 

ekonomiky a podpoře obnovitelných zdrojů. 

Saxa Gres Společnost se zabývá výrobou dlaždic a dlažebních kamenů pro vnitřní i venkovní účely, 

městské povrchy i individuální využití. Podstatou výroby je patentovaná technologie Grestone, 

která při výrobním procesu keramických dlaždic a kamenů využívá jako příměsi (až ze 30 %) 

popel ze spaloven. Tento přístup je základem projektu tzv. „circular economy“ – druhotného 

využití průmyslových odpadů, snížení nákladů výroby a znovuotevření jinak utlumených 

výrobních kapacit, pro které původní vlastníci již neměli využití. V tomto případě to vedlo  

k oživení továren a lokalit zasažených poklesem poptávky a útlumem výroby, obnovení  

500 pracovních míst a využití odpadů z lokálních spaloven. Celé fungování společnosti má tak 

také nezanedbatelný ESG rozměr. 

Renfin Renfin je investiční holding, založený v roce 2012, se základnou v Praze. Holding se orientuje  

na akvizice, development a provoz malých a středních vodních elektráren. Je postaven tak, aby 

měl regulatorně a geograficky diversifikované portfolio aktiv v zemích se stabilními 

hydrologickými podmínkami, rostoucí potřebu elektrické energie a v neposlední řadě 

dostatečnou státní podporou obnovitelných zdrojů energie. 

Øyfjellet Wind Stavitel a provozovatel největší a nejefektivnější větrné elektrárny v Norsku, nacházející se  

ve střední části Norska u města Mosjøen. Jde o soubor 72 větrných turbín na ploše cca 40 km2 

s instalovanou kapacitou 400MW a očekávanou roční produkcí přes 1300 GWh. Při výšce 

stožáru 105 m, rotačního průměru lopatek přes 149 m, schopnosti provozu při rychlosti větru  

od 3 do 26m/s a životnosti 30 let, jde o nejmodernější větrné turbíny. Aktuálně dochází 

k dokončování, jehož termín byl posunut na rok 2022 vlivem špatného počasí. 
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Nepřímá expozice skrze fondy 

 Fond Energetický sektor, zbrojní průmy slTěžba a hutnictví Alkohol a cigarety Sázky Total fondy Váha f ondu v  portf oliu ČCE  Expozice

BondFundB 1,59% 2,76% 0,00% 0,70% 5,05% 5,26% 0,3%

ConseqCorpBondA 4,47% 3,96% 0,00% 0,00% 8,43% 6,06% 0,5%

ConseqOpportunity 0,05% 8,72% 0,00% 0,00% 8,77% 4,67% 0,4%

ConservativeBFA 4,65% 2,12% 0,00% 0,00% 6,77% 4,33% 0,3%

EquityFundB 1,69% 10,80% 0,00% 0,00% 12,49% 4,07% 0,5%

NewEuropeBF_A 0,95% 5,98% 0,00% 0,00% 6,92% 3,93% 0,3%

ConseqHighYieldBoA 0,00% 10,20% 0,00% 0,00% 10,20% 2,65% 0,3%

Celkem 2,5%  

 

 


