
Kapitálové trhy a fondy    

ČP INVEST 26.-30.7.2010

Ing. Milan Tomášek | 2.8.2010 | Praha



2

Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010
Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 5D
OPF Korporátn.dluh. 5,63% OPF Nemovitostních akcií 1,21%

OPF Nemovitostních akcií 2,52% OPF Farmacie a biotechnologie 0,76%

OPF Zlatý 2,20% OPF Nových ekonomik 0,44%

OPF Smíšený 1,69% OPF Korporátn.dluh. 0,37%

OPF Peněžní 1,05% OPF Smíšený 0,25%

OPF Globálních značek 0,41% OPF Rop.a energ.průmyslu 0,18%

OPF Nových ekonomik -2,07% OPF Peněžní 0,03%

OPF Rop.a energ.průmyslu -6,66% OPF Globálních značek -0,37%

OPF Farmacie a biotechnologie -7,05% OPF Zlatý -0,77%

OPF Živé planety -9,88% OPF Živé planety -0,96%
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Které události hýbou trhem…

Vliv na trh

Nastavení krátkodobých úrokových sazeb

Tím, že se krátkodobé sazby nebudou příliš rychle zvyšovat (ECB až v roce 2012, v USA se odkládá), jde o krátodobý 

pozitivní signál pro akciové, komoditní a kreditní trhy. Konzervativní investice totiž vynáší kladnou nulu a proto investoři 

budou hledat příležitosti u akcií.

Kauza BP

Vrt je snad již definitivně uzavřen. Kauza se týká negativně především BP a servisních firem, které pro hlubinnou těžbu 

pracují - sektor byl postižen více než ukazují fundamenty. Pozor ale na akcie BP- ekologické škody a soudní žaloby 

mohou akcie dostat opět pod tlak.

Finanční regulace

Opět se bude týkat hlavně finančního sektoru, pro který jde o negativní zprávu - nižší míra využití cizích zdrojů, nižší 

spekulace=>měnší riziko, ale nižší zisky. Pozitivní je skutečnost, že v EU se zpřísnění rozloží do delšího časového 

horizontu.  

Událost Dopady

Dlouhodobé úrokové sazby - klesají
Nacházejí se v dolním intervalu - charakterizují prostředí nízké inflace, ale zároveň do svých cen promítají nízký 

hospodářský růst v budoucnu - bude to bránit dalšímu růstu rizikových aktiv. 

Makro zprávy USA (růst HDP ve 2Q pouhá 2,4%)
Ukazuje se, že v druhé polovině roku bude ekonomika zpomalovat -chybí motor růstu - vše bude záviset na spotřebě, 

která v současnosti roste tempem 1,5% - to je podprůměrné číslo - negativní dopad na cyklické sektory.

Makro zprávy Evropa Poslední čísla z průmyslu, služeb, ale i index důvěry ukazují na pokračování růstu - pozitivní signál pro cyklické akcie.

Výsledková sezónna v USA vstoupila do druhé poloviny

Prozatím se dají výsledky hodnotit jako výborné, skoro 70% firem překonává odhady analytiků, zisky meziročně rostou o 

více než 50%, tržby o cca 10%. Jde o pozitivní signál pro všechny akciové sektory - defenzivní (farmacie, utility či 

telekomy) reagují podprůměrně.  

Ocenění akcií (ukazatel P/E)

Tento ukazatel se pohybuje výrazně pod dlouhodobým průměrem 15, což znamená, že jsou akcie podhodnoceny. 

Pokud se předpovědi budoucích zisků potvrdí - v USA pro index SP500 zisky firem v příštím roce porostou o 15%, 

dostane se P/E trhu pod 11,5. Pozitivní signál pro akciové fondy obecně - velmi laciné jsou emerging markets, IT nebo 

farmacie.
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Příležitosti a hrozby

Vysoký objem hotovosti v amerických 
firmách by mohl být požit k novým fůzím 
a akvizicím, případně k výkupu akcií

Historie ukazuje, že v druhém roce růstu 
akcie připisují 9%, prozatím okolo nuly

QEII – kvantitativní uvolnění peněz II –
FED spustí tuto akci podobně jako na jaře 
2009

Spready korporátních dluhopisů 
naznačují, že ceny akcií mají prostor k 
dalšímu růstu

Čínská data o spotřebě základních 
komodit (např. ropa) ukazují na 
pokračování růstu

Nízký ukazatel P/E=atraktivita akcií

Fiskální stimulace ekonomiky bude 
postupně odeznívat a hospodářský růst 
bude záležet na investicích a spotřebě. 
Vzhledem k vysokým produkčním 
kapacitám bude budoucí růst závislý na 
spotřebě.

Fiskální restrikce zpomalí tempo 
hospodářského růstu

Zaměří se investoři na USA či 
Japonsko z pohledu zadlužení? 
Aktuálně to odnesla Evropa 

Růst akcií přichází bez významných 
objemů – z technického hlediska 
negativní signál
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Trhy v grafech



Komentář k fondům ČP INVEST– I. část
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Komentář k fondům ČP INVEST– II. část
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Vysvětlivky k fondům
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Zkratka fondu Úplný název Typ fondu

FPT Fond peněžního trhu peněžní

FKD Fond korporátních dluhopisů dluhopisový

FSM Smíšený fond smíšený

FGZ Fond globálních značek akciový

FNE Fond nových ekonomik akciový

FRE Fond ropy a energetiky akciový

FFB Fond farmacie a biotechnologie akciový

FNA Fond nemovitostních akcií akciový

FŽP Fond živé planety akciový

FZL Zlatý fond komoditní

VFF Vyvážený fond fondů fond fondů

DFF Dynamický fond fondů fond fondů



Prohlášení:

ČP INVEST investiční společnost a.s. (dále jen „Společnost“) poskytuje uvedené informace jako 

názory a stanoviska specialistů, kteří mají se Společností uzavřen řádný zaměstnanecký poměr. 

Uvedené informace však Společnost uveřejňuje bez nároku na správnost, úplnost či přesnost 

poskytovaných dat a informací.

Veškerá sdělení, hodnocení a závěry, které společnost poskytuje formou různých textů, reflektují 

názory autora daného textu a je třeba s nimi pracovat vzhledem k době jejich zveřejnění. Veškerá 

uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu. Společnost dále upozorňuje, že z 

historických hodnot nelze stoprocentně predikovat následný stav.

Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely a nelze je považovat za formu 

reklamy, doporučení ani žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních či 

daňových záležitostí s tím, že nejsou určeny jako poradenská služba pro uzavření obchodů s 

jakýmikoliv finančními nástroji či zprostředkování služby jakékoliv povahy.

Osoby, jimž jsou texty určeny, by se měly řádně informovat na existenci omezení distribuce těchto 

textů v souladu s platnou legislativou.

Výše uvedený text, včetně jakýchkoliv příloh, je určen výhradně jeho adresátům a může obsahovat 

důvěrné informace, případně informace podléhající ochraně dle platné legislativy.

Jakákoliv další distribuce, případně jiná neautorizovaná manipulace s tímto dokumentem je zakázána. 

V případě, že jste tento text obdržel(a) omylem, prosíme o jeho okamžité smazání.


