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Úvod měsíce se stále nesl v pozitivním duchu v reakci na schválení řeckého balíčku úsporných 
opatření koncem června a riziková aktiva dále odmazávala ztráty utrpěné v květnu a červnu. Široký 
americký index S&P 500 se dokonce dostal nad 1350 bodů, na dohled svým letošním maximům. 
Horší data z amerického trhu práce však sérii silného růstu ukončila a vrátila trhy zase zpátky na 
zem. Neuspokojivý výkon americké ekonomiky obecně se promítl i do slabé spotřebitelské důvěry a 
výrobní aktivity. S tím se vzápětí opět připomněla dluhová krize v eurozóně, tentokráte ale opravdu 
razantně, když se pod silný výprodejní tlak dostaly dluhopisy Španělska a Itálie. Začínající 
výsledková sezóna proto zůstala do značné míry spíše v pozadí zájmu investorů, a to navzdory 
vesměs pozitivním překvapením. Velice slibná čísla reportovala banka J.P.Morgan, odhady 
překonal Google nebo Citigroup. 

Především zadlužení Itálie představuje problém obrovských rozměrů a jeho dopad se velice 
těžko jakkoli kvantifikuje. Rostoucí náklady na obsluhu dluhu dále zhoršují situaci na periférii 
eurozóny, což se silně negativně promítá především do finančního sektoru. Navzdory tomu ECB 
pokračuje v inflačním cílování a opět zvedla klíčovou sazbu o čtvrt procentního bodu. 

Teprve až třetí červnový týden přinesl silnou korekci předchozího prudkého propadu. 
Podoba druhého záchranného balíčku pro Řecko a zapojení soukromého kapitálu ztlumily napětí na 
trhu. Ke slovu se tak mohly konečně dostat mimořádně dobré výsledky, které z titulů zastoupených 
ve Fondu prezentovaly společnosti Apple, Coca Cola, IBM, Intel, Microsoft nebo Morgan Stanley. 
Růst však měl jen krátkého trvání. Ke konci měsíce přišly špatné zprávy snad ze všech směrů. Růst 
HDP v USA byl nižší a překvapivě poklesly objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Zklamání 
přinesly výsledky firmy Pepsico a z titulů mimo portfolio například Caterpillar, Exxon Mobil, MMM, 
nebo UPS. Rovněž převládly obavy investorů z patové situace týkající se nutného navýšení 
dluhového stropu v USA a ratingové agentury spustily další vlnu snižování výhledu ohroženým 
zemím jihu EMU. Pozitivní efekt z dohody představitelů EMU z předešlého týdne tak zcela vyprchal 
a riziková aktiva se dostala znovu pod výprodejní tlak. 

V souladu s vývojem sentimentu společná evropská měna proti dolaru oslabila o 0,8 % 
(YTD1 7,6 %). Většina ze zrealizovaných operací v objemu 300 tisíc EUR souvisela s výsledkovou 
sezónou. Využili jsme celkového oslabení akciových trhů a nákupy v objemu téměř čtvrt milionu 
EUR se proto soustředily především na region USA. Celková zainvestovanost vzrostla na téměř 99 
% a je zde prostor pro realizaci některých zisků a nákupu jiných, cenově atraktivnějších titulů. 

Široký index amerických akcií S&P 500 v uplynulém měsíci ztratil 2,1 % (YTD +2,8 %) 
a procyklické technologie, měřeno indexem NASDAQ Composite, 0,6 % (YTD +3,9 %). Evropské 
tituly doplatily na výprodeje více. Široký index STOXX Europe 600 poklesl o 2,8 % (YTD -3,8 %) a 
užší Euro STOXX 50 propadl dokonce o 6,3 % (YTD -4,4 %). Fond si v meziměsíčním srovnání 
vedl výrazně lépe, když navzdory nepříznivému vývoji odepsal pouze 0,3 %. NAV na podílový list je 
od začátku roku především pod tíhou evropských akcií -0,5 %. 

Nervozita nejen ve finančním sektoru opět roste. Po vyšetřování bank, ratingových agentur a 
hedgeových fondů trápí trhy především potíže států s jejich přílišným zadlužením: loni 
nejprve Dubaj, pak Řecko a následně Irsko, letos zatím Portugalsko a otázkou zůstává, zda se vlna 
dluhové krize zastaví ještě před hranicemi Belgie, Španělska či Itálie, na jejichž společnou 
záchranu by už současný balík pomoci nestačil. Co se situace okolo Řecka a Irska týká, ta nebyla 
zdaleka vyřešena. Celý problém se pouze odložil a ani výhled ratingových agentur nedává moc 
prostoru k optimismu. Investoři se také obávají razance příp. zpomalení globálního růstu, viz 
Spojené státy. Asie se navzdory rychlému zpřísňování monetární politiky stále potýká s vysokou 
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inflací v důsledku drahých komodit, především potravin. Potřeba dalšího utahování tamních 
měnových politik plyne z velké části z nabídky levných peněz ve vyspělých ekonomikách, která je 
jedním z motorů současného růstu rizikových aktiv. Ačkoli se vysoká inflace už přelévá i na 
rozvinuté trhy, zatím pouze ECB jasně deklarovala, že se zápornými reálnými sazbami není 
spokojena a odstartovala cyklus zvyšování sazeb. Situaci v eurozóně navíc značně komplikuje 
velice rozdílný výkon jednotlivých zemí: „jižního křídla“ (zemí PIIGS) na straně jedné a „severního 
křídla“ na straně druhé a s tím související schizofrenie potřebných rozdílných úrovní klíčových 
sazeb. Naproti tomu americký FED považuje inflaci jen za přechodný jev a ponechává hlavní sazbu 
dále beze změny na rekordně nízké úrovni v intervalu 0,00–0,25 %. Až v následujících kvartálech 
se dozvíme, čí měnová politika, zda FEDu nebo ECB, byla pro ekonomiky vhodnější. 

Korporátní data zůstávají mimořádně příznivá a obě letošní výsledkové sezóny jsou toho 
zatím jasným důkazem. Především růst tržeb však bude pro udržení trendu klíčový. 

Měnové riziko, které znehodnocuje výnos z dolarových investic při posílení eura, a tedy 
vklady podílníků, je samozřejmě neustále plně zajišťováno. Portfolio je široce diverzifikované napříč 
jednotlivými sektory a aktuálně se skládá přesně z padesáti jedna jmen – průměrné zastoupení 
každého z nich tedy činí necelá 2 % NAV. 

Aktivním investorům, kteří mají ambice časovat trh, mohou podobně jako v minulosti pomoci 
např. indikátory sentimentu trhu vysvětlené v Investiční univerzitě. Odkazy na aktuální grafy jsou v 
sekci Světové kapitálové trhy v reálném čase. Základní smysl realizovaných operací lze shrnout 
do následujících bodů: 

• Využít ve prospěch Fondu změnu v náhledu trhů na fundament některých firem poté, co 
zveřejnily své výsledky, upřesnily budoucí výhledy, případně se vyskytla událost s významnějším 
vlivem na profitabilitu, a to ať už v pozitivním či negativním smyslu. Přístup k operacím v závislosti 
na minulých či očekávaných finančních výsledcích se nazývá Earnings momentum strategy a 
„Earnings surprise strategy, zjednodušeně řečeno preferujeme tituly se stabilně rostoucí, a/nebo 
zlepšující se ziskovostí. 

• Rebalancovat podíly některých akcií blíže navzájem ekvivalentní úrovni (tzv. equal weight 
přístup) – v portfoliu Fondu by se bez nákupů samovolně snižovala váha titulů, které poklesly, a 
naopak. Svou významnou roli zde také hraje zajišťování měnového rizika, posilující euro snižuje 
zainvestovanost Fondu a vice versa. 

• Zainvestovat nové peněžní prostředky od podílníků. 

• Během poklesu zvýšit podíl akcií a po růstu opět snížit. 

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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