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    Epidemie koronaviru vyvolala výprodeje rizikových aktiv 
a zvýšila poptávku po „bezpečných přístavech“. Vyšší 
kolísavost akcií může přinést nákupní příležitosti.

   Po odchodu Británie z EU k 31. lednu bude pokračovat 
přechodné období do konce roku 2020 pro obchodní jednání.

   Česká koruna proti euru posílila na sedmiletá maxima. 
Rostoucí nervozita na trzích ji ale ke konci ledna srazila zpět.

Co děláme v portfoliích?
    Podíl akcií v portfoliích jsme navýšili lehce nad neutrální úroveň.

 
   Změna referenčního indexu profilových fondů přinesla zvýšení 

váhy USA a rozvíjejících se trhů.
   Regionálně preferujeme mladé trhy Asie. 
   Sektorově upřednostňujeme informační technologie.
   Z dluhopisů držíme spíše kratší splatnosti.

Náš výhled na portfolia
Ještě se ani neusadil prach na první fázi ob-
chodní dohody mezi Čínou a USA a objevilo 
se další riziko spojené s druhou největší 
ekonomikou světa. Koronavirus uzavřel 
milióny lidí uvnitř čínských měst a z ekono-
mického pohledu může dočasně zpomalit 
světovou ekonomiku v čele s čínskou. 

S ohledem na stále se navyšující počty nakažených očekávám 
v následujících týdnech zvýšenou volatilitu na trzích. V historii však 
byly dopady podobných událostí pouze dočasné, a proto bych 
případné propady trhů využíval k navyšování akciových pozic.

V současné době budu držet akciovou pozici poblíž neutrálních 
úrovní, protože vývoj situace okolo koronaviru může být celkem 
rychlý a posouvat trhy na obě strany. Ze sektorů stále nejvíce 
preferuji akcie těžařů a zpracovatelů surovin a technologické 
společnosti. Z regionů mírně nadvažuji akcie z rozvíjejících se 
trhů oproti vyspělým trhům. Současná situace kolem koronaviru 
zasahuje sice nejvíce Asii v čele s Čínou, ale při propojenosti 
světové ekonomiky může mít nakonec větší dopad na relativně 
dražší akcie z vyspělých trhů. 

Dluhopisové trhy zažily vzhledem k „útěku investorů do bezpečí“ 
velmi dobrý start do roku 2020. Ve střednědobém pohledu však 
stále očekávám výnosy dluhopisů na vyšších úrovních, a proto 
budu i nadále udržovat krátkou duraci a preferovat hotovost 
před rizikovějšími a méně výnosnými dluhopisovými investicemi. 
V průběhu ledna jsem uzavřel s výrazným ziskem pozici speku-
lující na posílení koruny proti euru. Pokud by však koruna, i třeba 
kvůli zvýšené rizikové averzi, znovu oslabila, jsem připraven 
do této pozice znovu vstoupit. 

Petr Kubec, portfolio manažer, ČSOB Asset Management

Normalizaci výnosů na dluhopisových trzích  
zastavily obavy z koronaviru (výnos v %, p. a.) 

Zdroj: Bloomberg.

Ekonomický výhled

HDP 
(roční změna, v %)

INFLACE 
(průměrná roční změna, v %)

2020 2021 2020 2021

ČR 2,3 2,1 1,9 2,0

EMU 1,1 1,4 1,1 1,4

USA 2,0 1,9 1,9 2,0

Zdroj: ČSOB, ČSOB AM, KBC AM, Bloomberg.

Výhled úrokových sazeb (v % ročně)  
a měnových kurzů

01/2020 07/2020 01/2021

CZK

14denní repo sazba 2,00 2,00 2,00

10letý dluhopis 1,56 2,00 2,05

USD/CZK 22,94 22,17 21,79

EUR/CZK 25,26 25,10 24,85

EUR

Depozitní sazba –0,50 –0,50 –0,50

10letý dluhopis 
Německa

–0,38 –0,15 –0,05

USD

Horní hranice pásma 1,75 1,75 1,75

10letý dluhopis 1,57 2,00 2,20

EUR/USD 1,10 1,14 1,17

*) Horní hranice pásma.

Zdroj: ČSOB, ČSOB AM, KBC AM, Bloomberg.
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Z Evropy 
do Ameriky 
a mladých 
trhů 
Od ledna 2020 
jsme přistoupili 
k zásadní změně 
v našem investič-
ním pohledu

na akcie. Profilové fondy jsou ve své 
akciové složce nyní řízeny v návaznos-
ti čistě na celosvětový akciový index 
MSCI World All Countries. Zatímco 
v naší dosavadní akciové referenci1 re-
gionálně dominovala eurozóna, nově 
mají převahu Spojené státy a větší 
zastoupení získaly také perspektivní 
rozvíjející se trhy. Důvodem ústupu 
z evropského akciového trhu je přede-
vším jeho chybějící inovační potenciál 
pro růst nových slibných firem. 

Index MSCI World All Countries, tedy 
celosvětové akcie, tvoří dohromady zástupci 
z 23 zemí rozvinutých a 26 rozvíjejících se. 
V indexu mají takřka z 58 % zastoupení firmy 
ze Spojených států amerických (navzdory 
mnohem menšímu podílu USA na světové 
ekonomice). Další významní zástupci se však 
na lídra dívají z velkého odstupu. Evropa jako 
celek dodává asi 20 %, největšími hráči zde 
jsou Velká Británie, Francie a Švýcarsko. 
Japonsko samotné dodává 7% váhu, Čína 
se krčí vzadu s malým, zhruba 4% zastou-
pením. Rozložení odpovídá historii druhé 
poloviny 20. století, tedy „poklidného“ ame-
rického politického vývoje, tím myslím bez 
významných válek, vyvlastňování, komunis-
tických experimentů a podobných eskapád, 
stvořilo řadu globálně úspěšných firem.

FAANG a BAT

Inovace se však nezastavila uprostřed 
minulého století, vždyť se podívejme na pě-
tici současných nejhodnotnějších firem. 
Microsoft je sice takový starší pán a Apple 
má také v rámci svých kolegů delší historii, 
nicméně firmy jako Amazon, Alphabet 

(Google) a Facebook se zrodily na přelomu 
milénia. A to se bavíme jen o těch největ-
ších a nejvýznamnějších. Celá řada dalších 
technologických firem má v našich životech 
důležité místo (například Netflix, Spotify či 
Twitter). V současnosti nás jejich existence 
obohacuje o celou řadu investičních zkratek, 
například sestava GAFA (Google, Amazon, 
Facebook, Apple) anebo FAANG (to samé 
plus Netflix). Silná čínská trojka se schovává 
pod zkratkou BAT (Baidu, Alibaba, Tencent).

Bude další gigant?

Nedávno vyšel aktuální přehled tzv. unicornů, 
jednorožců. To je mladé pojmenování, pojem 
samotný se zrodil až v roce 2013. Jde o fir-
my v počáteční fázi své existence, prozatím 
v soukromých rukách. Důležitou podmínkou 
je, že jejich odhadované ocenění (zatím 
tedy mimo veřejný trh) přesahuje 1 miliardu 
dolarů. Mýtické zvíře, bájný jednorožec, má 
reprezentovat statistickou anomálii – uspěje 
totiž jen jeden z mnoha. Aktuálně po světě 
pobíhá 442 jednorožců. Pozoruhodné je 
však geografické rozdělení, takřka polovina 
mladých firem pochází z Ameriky (nejzná-
mějším zástupcem je zde nyní Airbnb; loni 
na burzu vstoupily známé firmy, jako Uber, 
Lyft, Pinterest; a tímto krokem opustily stádo 
jednorožců). Na druhé místo se díky svému 
inovačnímu potenciálu vyšvihla Čína, která 
má 104 zástupců, tedy skoro třetinu z cel-
kového počtu. Nebude to náhoda. Žebříčky 
jednorožců jsou plné čínských vlajek už 
několik let. Start-upy se většinou zabývají 
hledáním úspěchů v nových cool odvětvích 
a celkově čtyři z pěti unicornů se snaží dobýt 
svět s unikátním softwarem. Samozřejmostí 
je touha uspět u nejmladší spotřebitelské 
generace, která je od plenek on-line. 

Evropa neumí vytvořit nové giganty

Jak je na tom Evropa? Žádná sláva. 
24 svých zástupců hlásí Británie, 12 jedinců 
nabízí Německo. A za nimi jsou už náhodně 
rozesetí jedinci. Bohužel, v Evropě vzniká 
minimum technologických a globálně am-
biciózních firem. Je třeba dodat, že to není 
záležitost jen poslední pokrizové dekády, kdy 

se objevil investiční pojem unicorn. Pokud se 
totiž podíváme na největší současné korpo-
race (firmy s tržní kapitalizací přes 100 miliard 
dolarů), počet nově vzniklých technolo-
gických evropských společností bychom 
napočítali na prstech jedné ruky. Naopak 
v Americe jich vznikla celá řada. Zastoupení 
firem budoucnosti v Evropě je povážlivě 
slabé. Považte, kolik takových společností 
evropského původu vylovíte ze své paměti? 
Evropa v minulosti stvořila úspěšné průmy-
slové giganty a na jejích burzách je hodně 
firem žijících ze slavných časů minulosti. 

Celosvětový index

MSCI World All Countries není statický index, 
ale vyvíjí se v čase. Za poslední dvě dekády 
dramaticky vzrostla váha asijských ekonomik 
na celosvětovém obchodě, ale tamní kor-
porace jsou zahrnuty do nejvýznamnějších 
světových indexů zatím jen minimálně. Řekl 
bych, prozatím. Ať už si komunistické vedení 
Číny prosadí cokoliv, rostoucí podnikatelské 
podhoubí má velký tah na branku. Proporce 
čínské ekonomiky v poměru ke globální 
ekonomice jasně roste a postupem času se 
bude zastoupení čínských investic v mezi-
národních investičních indexech navyšovat. 
Naše investiční strategie bude tento trend 
sledovat.

Jaroslav Vybíral, hlavní investiční stratég, 
ČSOB Asset Management

1) Při naplňování portfolia fondů se bere v úvahu 

složení referenčního indexu, který investorovi dává 

představu o investičním zaměření fondu. Přestože je 

velká část investičních nástrojů držených v portfoliích 

fondů vybírána z titulů v rámci indexu, účelem aktivně 

řízených fondů není uvedený index kopírovat. Portfolio 

manažer má zároveň možnost investovat do inves-

tičních nástrojů, které nejsou obsaženy v indexu, 

aby naplno využil aktuálních investičních příležitostí. 

Investiční politika konkrétních fondů pak určuje, 

do jaké míry se pozice v portfoliu mohou odchylovat 

od sledovaného indexu. Prostřednictvím vybraných 

pozic usiluje portfolio manažer o dosažení rozdílu mezi 

výkonem fondu a výkonem sledovaného indexu.

Upozornění:
Materiál Ekonomika a trhy je připraven odborníky ze společnosti ČSOB 
Asset Management, a.s., investiční společnost, člen skupiny KBC. Při 
přípravě materiálu se vychází z aktuálně dostupných ekonomických in-
formací a jejich zhodnocení v čase přípravy (tento materiál byl připraven 
k 30. 1. 2020). Materiál neslouží k poskytování osobního investičního 
poradenství, nepředstavuje analýzu investičních příležitostí nebo inves-
tiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů 
ani veřejnou nabídku. O případné vhodnosti investičního nástroje 
uvedeného výše se poraďte s vaším Premium bankéřem.

V krátkých podcastech si můžete kdykoliv a kdekoliv pustit 
ze svého telefonu či počítače rozhovory, ve kterých se 
věnujeme vždy aktuální investiční tématice. 
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https://soundcloud.com/csobinvesticeprokazdeho
https://open.spotify.com/show/7yGFEzUj8aQUifr8Vwiabc
https://open.spotify.com/show/7yGFEzUj8aQUifr8Vwiabc
https://soundcloud.com/csobinvesticeprokazdeho
https://podcasts.apple.com/cz/podcast/pat%C5%99%C3%ADme-mezi-nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD-spr%C3%A1vce-aktiv-ve-st%C5%99edn%C3%AD-evrop%C4%9B/id1491231868

