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Úvod měsíce se ještě nesl v pozitivním duchu v reakci na schválení úsporného řeckého balíčku a 
index S&P 500 se dostal na dohled svým letošním maximům. Horší data z amerického trhu práce 
však sérii silného růstu ukončila. S tím se vzápětí opět připomněla dluhová krize v eurozóně, když 
se pod silný výprodejní tlak nově dostaly dluhopisy Španělska a Itálie. Teprve až třetí červencový 
týden díky realizaci druhého záchranného balíčku pro Řecko situaci uklidnil a konečně převážila 
mimořádně dobrá čísla z korporátní sféry. Ovšem jen na několik dní. Ke konci měsíce přišly 
špatné zprávy snad ze všech směrů: slabá makrodata z USA, zklamání z výsledků některých 
firem, série downgradů zemí jižního křídla EMU ze strany ratingových agentur a patová situace 
ohledně nutného navýšení dluhové stropu ve Spojených státech. 
 Naproti tomu vývoj na drahých kovech měl jen jeden směr – vzhůru. Investoři přesouvali 
peníze z rizikovějších aktiv do bezpečnějších a poslali zlato na nové historické maximum 
nad 1 620 dolarů za trojskou unci. Meziměsíčně si polepšilo o téměř 8 %. Stříbro vyskočilo 
o skoro 15 %, platina o 4 % a paládium o 9 %. Pokles akciového trhu se sice promítl do ocenění 
indexu těžařů NYSE Arca Gold BUGS, ale i tak si připsal 4 %. Změna NAV na podílový list činila 
+6,3 % a od začátku roku je Fond +4,4 %. 

V souladu s vývojem sentimentu společná evropská měna proti dolaru oslabila o 0,8 % 
(YTD1 7,6 %). Rovněž česká koruna si proti euru polepšila – o 0,7 %, a tak proti dolaru zůstala 
beze změny. Měnové riziko, které znehodnocuje výnos z cizoměnových investic při posílení české 
koruny, a tedy vklady podílníků, je samozřejmě neustále zajišťováno. Ze zrealizovaných operací 
v objemu 24 mil. korun převládaly s téměř 19 mil. korunami prodeje. Navzdory tomu celková 
zainvestovanost mírně vzrostla k 94 %, když Fond zaznamenal odprodeje ze strany klientů. 

Dlouhodobý výhled pro Fond zůstává pozitivní. Zlatu se daří jako alternativní investici 
především v prostředí záporných reálných sazeb. Tak je tomu i nyní, když vyspělý svět v čele 
s USA drží klíčové sazby bezprecedentně nízko. Navíc inflace v eurozóně vzrostla nad hranici, 
kterou ECB cíluje, a samotná centrální banka přiznala, že inflační tlaky znamenají zvýšené riziko. 
Samozřejmě hlavní hybnou zůstává velká nejistota ohledně schopnosti rozvinutých zemí ustát 
dluhové problémy a případné další kvantitativní uvolňování. Zlato tak bude i nadále plnit svou 
primární roli uchovatele reálné hodnoty. 

Více užitečných informací můžete zhlédnout v Týdenních komentářích a Měsíčních 
komentářích vývoje na finančních trzích v sekci Služby klientům, přístupné z hlavní webové 
stránky ČP INVEST investiční společnost, a. s. http://www.cpinvest.cz. 
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1 YTD = Year-to-Date / od začátku roku 
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