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Komentář k aktuálnímu vývoji
na finančních trzích

Dluhopisové trhy
Dluhopisové trhy jsou nyní zaskočeny vpádem ruské 
armády na Ukrajinu. Každá část finančního trhu je silně 
rozkolísaná, zejména pak rizikovější trhy, kam patří i trh 
korporátních dluhopisů.

Samozřejmě největší dopad mají poslední události na trh 
ruských a ukrajinských korporátních dluhopisů. Velkou 
měrou ale také zasáhly vyspělé trhy, včetně evropského 
trhu korporátních dluhopisů investičního stupně a trhu 
vysoce úročených firemních obligací. Nejistota je patrná 
i na trhu státních dluhopisů, kde se také zvýšila volatilita.

Vzhledem ke skutečnosti, že je současná situace na 
Ukrajině nepřehledná a nové sankce vůči Rusku jsou teprve 
ve fázi přípravy, nelze zcela spolehlivě odhadnout další 
vývoj na dluhopisových trzích. Zcela jistě nás čeká období 
výrazné volatility, která bude postupně zeslabovat alespoň 
v některých segmentech trhů.

Fondy ČS korporátní dluhopisový a High Yield dluhopisový 
jsou aktuálně zainvestovány spíše defenzivně. Přesto se 
samozřejmě propad trhů negativně projeví na jejich 
výkonnosti. Již v průběhu posledního roku byla snížena 
expozice na trhu ruských korporátních dluhopisů a zcela 
vyprodána pozice na ukrajinském trhu. Navíc došlo již 
na začátku roku 2020 ke změně investiční strategie 
ČS korporátního dluhopisového fondu, díky níž byla 
výrazně snížena expozice vůči východoevropským trhům. 
Nižší míra zainvestovanosti v obou fondech přitom byla 
také na vyspělých trzích z důvodu očekávané korekce 
v reakci na zpřísňování měnové politiky v eurozóně 
a v USA. Měnové výkyvy oba fondy nijak neovlivňují díky 
plně zajištěnému měnovému riziku.

Defenzivně jsou postavena také portfolia Sporoinvestu 
a Sporobondu, zejména část tvořená korporátními 
dluhopisy investičního stupně. V případě Sporoinvestu jde 
o velmi výrazné podvážení této složky, přičemž velkou část 
tvoří dluhopisy s velmi krátkou dobou do splatnosti. Také 
ve Sporobondu jsou korporátní dluhopisy investičního 
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stupně podvážené, přesto se zřejmě korekce na vyspělých 
trzích projeví ve výkonnosti obou fondů (v případě 
Sporoinvestu pouze velmi omezeně). Ani jeden z těchto 
fondů nedrží žádné pozice emitentů z Ruska nebo Ukrajiny. 
Všechny cizoměnové investice jsou v obou fondech plně 
zajištěny, proto současné měnové výkyvy nemají žádný 
vliv na výkonnost fondů.

Akciové trhy
Riziková aktiva včetně akcií jsou pod výrazným prodejním 
tlakem. Západní svět ostře kroky odsoudil a připravuje 
odvetné sankce. Dojde jistě ke zmrazení aktiv některých 
ruských občanů na západě, omezení možnosti ruských 
firem investovat a omezení vývozu technologií do Ruska. 
Pravděpodobně budou cílem i ruské banky a část firem 
v ropném sektoru. Evropa a USA nejspíše nezacílí napřímo 
proti možnosti odebírat z Ruska suroviny jako ropu a plyn 
anebo drahé kovy. Nelze zatím očekávat úplné vypnutí 
platebního styku SWIFT, protože by se tím výrazně zasáhlo 
do hospodářství celého světa.

Vývoj dalších dní bude rozhodující, kam se střednědobě 
akcie vydají. Vleklý konflikt velkého rozsahu by byl 
především tragický pro lidské utrpení a lze čekat i výraznou 
rozkolísanost akciových trhů ve středním horizontu. 
Nelze odhadnout, jak vše nakonec dopadne, ale uspořádání 
světa po pádu Železné opony se ode dneška změní.

Z hlediska expozice jednotlivých regionů, nemluvě o Rusku 
a Ukrajině, se ekonomicky dostane pod tlak především 
Evropa, jelikož místní spotřebitelé více zaplatí za energie
 a evropské firmy budou méně vyvážet do Ruska (auta, 
luxusní zboží, potraviny, průmyslové výrobky). Vzroste tlak 
na inflaci a firmy se budou muset vypořádat s rostoucími 
cenami vstupů. Z historie vidíme, že lokální válečné 
konflikty většinou neměly trvalý dopad na finanční trhy 
a někdy se burzy vracely na hodnoty před krizí poměrně 
brzy (v řádů týdnů nebo měsíců). 

Rizika tedy ve střednědobém výhledu pro akciové trhy 
v tuto chvíli přetrvávají a hrozí období stagflace (růst cen 
a snížení ekonomické aktivity). V delším horizontu se 
vyspělé trhy z této krize nejspíše otřepou, jako se tak stalo 
vždy v minulosti. Evropa bude ještě více investovat do 
alternativních zdrojů energie, bude více diverzifikovat 
nákupy surovin (např. z Afriky) a má silný finanční systém, 
který se opírá o rezervní měnu (fiskální podpora investic 
EU, podpora ze strany ECB). Domácí americký trh by měl 
být od současných turbulencí poměrně chráněn. Dolar 
zůstává rezervní měnou a investice amerických firem se 
zaměří na domácí trh. I přes poměrně velká negativa 
doporučujeme nepanikařit, dodržovat investiční horizont, 
diverzifikovat a pokračovat v pravidelném investování.

Tým portfolio manažerů
Erste Asset Management ČR

Důležité upozornění
Tento materiál nepředstavuje investiční doporučení ani 
investiční poradenství dle příslušných právních předpisů. 
Všechny uvedené informace jsou pouze informativní 
a nezávazné. Poskytnuté Informace neberou v úvahu 
konkrétní investiční cíle, finanční situaci a další individuální 
podmínky investorů. Hodnota investice a příjem z ní 
mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena plná 
návratnost původně investované částky. Předchozí 
výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím 
období.

Správcem fondů je Erste Asset Management GmbH, 
pobočka Česká republika. Cena za obstarání koupě 
a prodeje podílových listů fondu je součástí Ceníku České 
spořitelny. Další informace, včetně úplných názvů fondů, 
naleznete ve Statutech fondů a Klíčových informacích pro 
investory (KIID), které Vám poskytneme ve všech poboč- 
kách České spořitelny a na www.investicnicentrum.cz. 

Tento materiál vytvořila Česká spořitelna, a. s., 
útvar Wealth Management ve spolupráci s Erste Asset 
Management GmbH, pobočka Česká republika, a byl 
uvolněn k rozšiřování 24. 2. 2022. Bližší informace 
o investiční strategii, parametrech produktu a možných 
rizicích, stejně jako veškeré další případné otázky týkající 
se investic, Vám rád zodpoví Váš bankéř či investiční 
specialista.

www.investicnicentrum.cz
informační linka: 800 INVEST (800 468 378)
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