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Zlevněné akcie lákají investory.
Odborníci však varují, že
trhy mohou ještě padat.

Č

ást lidí řeší, jak přežít další
měsíc. Jenže jiná část lidí
má stejný či dokonce vyšší
příjem než dřív. A protože
peníze nemají kde utratit,
když vláda zakázala cestování a zavřela hospody, začali se zajímat
o investice. Nalákaly je mohutné výprodeje na burzách během března,
kdy se naskytla možnost levného
nákupu. Pokud se strefili, investice
se jim už slušně zhodnotila.
Uplynul právě měsíc, kdy si burzy
sáhly po prudkém propadu na úplné dno. Po tehdejších chmurných
předpovědích teď ovšem trhy vyhlížejí rychlé oživení. Například index
amerických akcií S&P 500 si od
23. března připsal 27 procent na
více než 2 800 bodů, a vyrovnal tak
alespoň část předchozích ztrát. Index PX pražské burzy získal za poslední měsíc 13 procent. Při srovnání se začátkem roku jsou však trhy
stále hluboko v záporu.
Další vývoj bude záviset hlavně

včera

před týd.

Pramen: Burzy, CCS, Patria

22. 4.

Investiční
šance
desetiletí
je tady
Martin Petříček
redaktor MF DNES

PALIVA

na tom, jak rychle skončí protivirová opatření. A zda finanční injekce
za biliony dolarů, s níž přišly vlády
a centrální banky po celém světě,
skutečně pomůže ekonomiky znovu nastartovat.
„Současnou situaci vnímám jako
investiční příležitost desetiletí.
Představa, že odteď se vše vrátí na
původní pozice a překoná je, a to
pouze směrem nahoru, je ale velmi
naivní,“ říká ředitel Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský. Varuje proto před tím, aby
konzervativní investoři vzali všechny své peníze a bezhlavě je poslali
do akciových fondů nebo přímo do
akcií. Může jít však o začátek pravidelného postupného investování,
které v budoucnu pomůže rozložit
riziko v čase a mezi různé typy investic.
Až se sečtou škody
Burzy totiž také mohou zamířit
prudce dolů, pokud finanční injekce nezaberou, nebo se začne vracet
virus. „Trhy jsou navíc dnes vůči
ziskovosti firem reálně dražší než
v prosinci. Vůbec nereflektují to, že
ziskovost firem prudce klesne a že
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tu začíná jedna z největších finančních krizí, co novodobé dějiny pamatují. Vidíme index S&P do léta
mezi 1 800 až 2 000 body, tedy až
o 40 procent níže. Pokud tedy investoři dostanou rozum,“ upozorňuje ředitel společnosti Starteepo
František Bostl.
To potvrzuje Sladkovský. „Velmi
často při sčítání škod následuje další pokles, který je hlubší a trvalejší,
protože již není tolik založen na
sentimentu trhu, ale spíše na fundamentálních číslech a ta tak rychle
změnit nedokážeme,“ říká Sladkovský. „Dlouhodobý investor by měl
zůstat u své investiční strategie
a nic neměnit. Pořád je riziko, že
růst posledních týdnů se vrátí k propadům,“ doplňuje šéf a zakladatel
Fondee Honza Hlavsa.
Portfolio manažer Generali Investments CEE Daniel Kukačka pro budoucí kvartály preferuje konzervativnější investiční taktiky. „Rychlost ekonomického oživení bude
spíše pomalejší a navíc s výraznými
rozdíly v dílčích sektorech,“ říká.
Už nyní na krizi vydělávají akcie firem, jejichž byznys model je založen na online prodeji. Například akcie Amazonu posílily za poslední
měsíc o 43 procent a jsou nejdražší
v historii. Z vynucené změny spotřebitelských zvyklostí mohou profitovat i v dlouhodobém horizontu.
Digitální vítězové
Firmy, kde vše souvisí s „digitálem“, považuje za vítěze krize skoro každý. „A protože to mnozí investoři vnímají stejně, jsou akcie
těchto firem aktuálně také drahé.
Investici bych tam načasoval a nekupoval akcie těchto firem na stávajících úrovních,“ říká Bostl.
„Vydělají i firmy, které využijí stimulu nízkých cen ropy a krátkodobě vyšší nezaměstnanosti ve svůj
prospěch. Mohou to být například
stavební firmy a jejich dodavatelé,“
myslí si Hlavsa. Pro krátkodobé vysoce riskantní spekulace podle něj
mohou být zajímavé aerolinky
nebo hotely. „Nakonec se bude
opět létat a jezdit do hotelů,“ tvrdí.
Otázkou jen je, zda mezi tím nezkrachují a nepřevezme je někdo jiný.
„Růstový potenciál vidíme i v necyklických sektorech, jako je farmacie, potraviny, tabák nebo telekomunikační společnosti, jejichž akcie poklesly, zatímco firemní zisky
by měly zůstat víceméně stabilní.
A také v drahých kovech v čele se
zlatem, včetně akcií těžařů, které
profitují z extrémně uvolněné mě-

nové politiky centrálních bank,“ dodává Kukačka.
Pro lidi, kteří nemají ani pomyšlení na investice do akcií, je tu například stále stavební spoření. Díky
státní podpoře je výhodnější než nechat ležet peníze účtu. „Naši střadatelé mají zajištěný výnos a právě
v podobných dobách pádu trhů
tuto jistotu nejvíce oceňují. Ano, v
jiných finančních produktech
může klient zhodnotit své vklady
víc, ale také může zaznamenat nemalé ztráty. Jen v březnu akciové
trhy po celém světě spadly o zhruba 30 procent, vkladů klientů ve
stavebku se to ale netýkalo,“ říká
šéf ČMSS Tomáš Kořínek.
Výhody podobného typu spoření
vyniknou obzvlášť nyní, když ČNB
kvůli krizi snižuje své úrokové sazby a klesají i sazby na mezibankovním trhu. To se totiž postupně odráží i v úročení na účtech jednotlivých
bank. Například Hello bank! od května snižuje u svého spořicího účtu
úrok z 1,5 na jedno procento ročně.
Takový úrok přesto stále patří na
trhu spíše k těm vyšším, aniž by klienti museli splnit další podmínky.
Je libo víno?
Klidněji se „chovají“ rovněž některé alternativní investice. Většinou
je ale mohou využít jen zámožnější
klienti. Přesněji kvalifikovaní investoři, kteří mají k dispozici alespoň
milion korun.
Může jít o umělecké předměty
nebo třeba také o víno. Právě víno
jako doplněk investičního portfolia
udrží hodnotu stabilněji než třeba
akcie. Jeho hodnota zvolna roste.
„Když se ekonomice daří, zvyšuje
víno dále svou hodnotu, ačkoliv ne
takovou měrou, jako rostou například akcie. Zároveň víno roste více
než dluhopisy. V případě problémů či padání trhů investiční víno
nepadá vůbec anebo výrazně méně
než akcie,“ říká jeden ze zakladatelů investičního fondu Wine Management Martin Nejedlý.
Když během března padaly světové burzy, odepsal vinný index
Liv-ex Fine Wine 100 jedno procento. Investoři či sběratelé mají obvykle rozsáhlé majetky a ani při akciových výprodejích nemívají důvod
se svých investic zbavovat.
„V nadcházejících měsících očekáváme další lehký pokles a zejména možnosti kupovat zajímavá vína
s pěti- až patnáctiprocentním
diskontem,“ říká Nejedlý. Ke konci
roku se podle něj ceny vína vrátí na
předkrizovou úroveň.

„Dopady krize jsou už zčásti v cenách akcií započtené“

A

kciové trhy se ještě neustálily a nadále mohou být
o něco rozkolísanější. „Další vývoj závisí na tom, jak
rychle se restartují ekonomiky,“ říká Martin Vašek, výkonný
ředitel ČSOB zodpovědný za investiční produkty a šéf ČSOB Penzijní
společnosti.

Akciové trhy v prvním „koronavirovém“ šoku prudce klesly na
mnohaletá minima, postupně se
však vrátily k hodnotám, kde
byly loni na konci léta. Čím si vysvětlujete to rychlé posílení,
když zdaleka není po všem?
Trhy zpočátku úplně ignorovaly
možnost, že by se nový koronavirus
rozšířil do Evropy. Podobně jako
u SARS počítaly s tím, že to bude jen
lokální čínská nebo maximálně asijská záležitost. Když se však začal
masivně vyskytovat v severní Itálii,
zareagovaly extrémně silně. Panovala obrovská nejistota, co přijde,
nevědělo se, jak přesně se virus chová. Do 23. března, což bylo určité
dno, propadly hlavní burzovní indexy mezi 30 a 40 procenty.
Pak došlo ke změně – o viru se začalo objevovat více informací, rychle zasáhly centrální banky a na rozdíl od roku 2008 také vlády po celém světě, když spustily programy
na podporu ekonomiky. Proto trhy
skoro polovinu ztrát po březnových propadech zase dohnaly. Situace však není optimální, evropské i
americké ekonomiky jsou stále přiškrcené.

Dá se říct, že počáteční reakce
byla přehnaná a teď se trhy vrátily na férovější úroveň? Je na současných úrovních už započtené,
že tržby firem půjdou nyní nevyhnutelně dolů?
Domnívám se, že z velké části jsou
už tyto dopady v současných cenách započtené. Nadále však mohou být trhy o něco rozkolísanější.
Další vývoj závisí na tom, jak rychle
se restartují ekonomiky. To se projeví na tržbách. Při počáteční korekci klesalo úplně všechno. Ale dnes
už investoři vidí, že jsou také firmy,
které na současné situaci vydělají.
Urychlují se některé trendy, především digitalizace obchodu. Jedná se
například o e-commerce, masivní
rozmach internetových obchodů,
vzdálenou digitalizaci, segment zábavy a streamování.
Kde je tomu naopak?
Pod obrovským tlakem jsou firmy,
které mají vysoké zadlužení a náklady. A některé podniky to ani přes
všechnu podporu nezvládnou. Ale
k takovým očistným mechanismům
dochází při každé ekonomické krizi. Neměli bychom pochopitelně
odepsat celá odvětví, jako třeba cestovní ruch, tam je přímá pomoc od
státu nutná. Nepřímo budou zasaženy banky kvůli nárůstu objemů nesplácených úvěrů. Na rozdíl od
roku 2008 však nejsou ústředním
bodem krize, jsou silně kapitálově
vybaveny a jsou tak schopné zvládnout i velké negativní dopady do nákladů na úvěrové riziko.

Jakým směrem by se trhy mohly
vydat dál?
Dělat predikce v této době je velmi
složité. Věřím, že už nepřijdou velké výkyvy. Pokud nebude zdravotní krize dále eskalovat, dá se čekat
postupné zklidnění. Další vývoj
bude záležet na tom, jak státy začnou rozvolňovat restriktivní opatření. Pokud se to udělá chytře, je
šance, že se díky podpůrným balíčkům ekonomiky rychle nastartují.
Dopad by pak byl jednorázový,
krátkodobý, převážně během druhého a třetího čtvrtletí. V optimistické variantě očekávám, že od čtvrtého kvartálu bychom mohli být na

podobném výkonu ekonomiky
jako na konci loňského roku.
Nakolik do vývoje na burzách
promluví psychologie spotřebitelů, kteří se mohou bát nakupovat zbytnější věci?
Pesimismus spotřebitelů může trochu zkomplikovat situaci české ekonomiky. Velká část jejího výkonu je
závislá na automobilovém průmyslu. A automobily jsou zboží dlouhodobé spotřeby – firmy, které nebudou mít dostatečné cash-flow, mohou omezit nové zakázky na nákup
automobilů. Stále si však myslím,
že se bavíme o třech nebo šesti mě-

Budou poražení i vítězové „Investoři už vidí, že jsou firmy, které na současné situaci vydělají,“ říká Martin Vašek, výkonný ředitel ČSOB. Foto: ČSOB

sících, ne o třech letech. Je možné,
že výrobci budou muset přijít s akčním nabídkami, aby odbyt podpořili. Nebo bude muset přijít vláda a zavést nějakou formu podpory zboží
dlouhodobé spotřeby, jako bylo po
roce 2009 třeba „šrotovné“. Podpořila by tím „výměnu“ aut za nová,
ekologičtější s nižší spotřebou, emisemi a také elektromobilitu.
Některé příklady firem jste už
zmínil. Kdo by z této krize mohl
vyjít jako vítěz a kdo jako poražený?
Jak říká jeden můj kolega, neměli
bychom se u firem zaměřovat jen
na typ odvětví, ale také na způsob
jejich obchodního modelu, tedy
prodeje a distribuce. Je důležité,
aby měly nízké zadlužení, aby stály
na více „nohou“, dodávaly různým
skupinám zákazníků. V případě potřeby si pak mohou půjčit a krizi
přestát. Vedle zmiňovaných sektorů může růst také zdravotnictví
a zdravotnické materiály nebo telekomunikace.
Registrujete nyní zvýšený zájem
klientů o investiční služby?
Klientům vysvětlujeme, že klíčové
je držet se své investiční strategie
a nepanikařit. Investice do akciových instrumentů jsou dlouhodobě
nejvýnosnější, ale cenou za to je volatilita. Velké výprodeje na trzích
představují pro „dynamické“ klienty, kteří mají třeba volné peníze na
spořicím účtu, ideální dobu dokoupit podíly. Nemělo by se to však dě-

lat jednorázově, je vhodnější to rozložit s cílem eliminovat nesprávné
časování vstupu na trh.
Do skupiny ČSOB patří také makléřská společnost Patria Finance,
kde mohou klienti obchodovat s akciemi přímo. V posledních týdnech
vidíme, že se z českého trhu stáhlo
hodně zahraničních investorů. Díky
korekci na akciových trzích se však
„probudili“ čeští retailoví klienti.
Mnoho z nich se rozhodlo, že je dobrý čas vstoupit na český akciový trh.
Často se říká, že nejlepší strategií běžného investora je pokračovat v běžných pravidelných investicích. Není však právě teď
čas na nějakou změnu strategie?
Rozhodně bych doporučoval klientům, aby nespekulovali. Měli by se
držet své investiční strategie, která
odpovídá tomu, jak hodnotí svůj výnos za riziko, a také délce jejich investičního horizontu. Pořád platí,
že čím větší výnos, tím větší riziko.
Pochopitelně, „dynamický“ klient
půjde víc do akcií a víc pocítí volatilitu trhů. Ale pokud má dobře postavené portfolio podle rizikového
apetitu a investičního horizontu,
pravidelné investice i během poklesu trhu mu ztráty „zředí“. Když investuje víc a posílí akciovou složku,
může se navíc podílet na růstu trhu,
až se situace po prodělaném šoku
zklidní. A jakmile se situace zklidní,
akcie pak povětšinou rostou. Klasickým případem takového pravidelného spoření jsou i penzijní fondy.
— Martin Petříček

