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Donald Trump
Keď Donald Trump v roku 2015 ohlásil kandidatúru na republikánskeho kandidáta
pre voľby prezidenta USA v roku 2016, predpoklad bol taký, že jehoúloha je podobná
ako tomu bolo vo voľbách v roku 1992 v prípade Rossa Perota, miliardáraz Texasu, ktorý
rozbil republikánske krídlo voličov. Vďaka tomu sa vtedajším prezidentom v USA stal
relatívne neznámy senátor z Kansasu Bill Clinton. Z podobnej stratégie demokratov
pravdepodobne podozrieval nejeden republikán aj v roku 2016.
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Rétorika miliardára Donalda
Trumpa, ktorý za 40 rokov svojho
podnikania dokázal zdedených 240
miliónov dolárov pretaviť vďaka svojmu podnikaniu na realitnom trhu v
New Yorku a Atlantic City, na 3,7 miliárd v roku 2016, čo je mimochodom
menej ako keby ich investoval pasívne
do indexu DOW JONES alebo amerických vládnych dlhopisov, si však
dokázala získať srdce nejedného republikána. Republikáni ho postupne
v primárnych voľbách pre kandidáta
na post prezidenta USA eliminovali z
počiatočných 15 kandidátov, ktorí sa
zúčastnili na prvej televíznej debate
republikánskeho tábora, na víťaza takzvaných republikánskych primárok.
Donald Trump dokázal napriek
svojej nie úplne vzornej minulosti
svojimi prezentovanými názormi odstaviť aj najväčších favoritov na tento
post, Jeb Busha, brata a syna bývalých
prezidentov Georga Busha Jr. a Georga Busha, a senátorov Marca Rubia a
Teda Cruza , ktorí boli favoritmi na
začiatku tohto súboja. Trump zahral
svoju úlohu počas predvolebnej kampane dokonale a vystihol nálady americkej strednej triedy tak, že vo voľbách ho nakoniec volili aj voliči, ktorí
republikánov nevolili už niekoľko volebných období. Stratou dlhodobo demokratických štátov Wisconsin a Pensylvánia, kde republikánsky kandidát
nevyhral už sedem volebných období,
spolu so získaním hlasov voličov ta-

8

kzvaných SWING štátov v USA, ktorých je päť, dosiahol Donal Trump to,
čomu pravdepodobne okrem neho na
začiatku nikto neveril. Donald Trump
vystihol nálady strednej a nižšej strednej triedy, ktorá trpí globalizáciou a liberalizáciou. Tie postúpili takto rýchlo
z dôvodu nekonkurencieschopnosti,
ktorá ich najprv pripravila o prácu a
vďaka neschopnosti rýchlej adaptácie
na nové podmienky sa stredné vrstvy
presunuli k protekcionistickým názorom. Donald Trump sa svojou rétorikou AMERICA FIRST vrátil k starým
zlatým časom, keď USA nezaujímali
problémy okolitého sveta pred 2. svetovou vojnou a žili si svoj americký sen.
Až druhá svetová vojna, jej ukončenie
a rivalita s bývalým Sovietskym zväzom prinútila USA viac sa angažovať
v medzinárodnom obchode.
V 90. rokoch medzinárodná dohoda o voľnom obchode NAFTA medzi
USA, Kanadou a Mexikom spolu s nebývalým nástupom čínskeho priemyslu, ktorý produkoval väčšinu výrobkov
lacnejšie ako to bolo v USA možné,
prinútili manažment nejednej americkej firmy presunúť výrobu mimo USA
pre neschopnosť konkurencie. Najmä
štáty Ohio, Michigan, Florida , Wisconsin a stredná trieda spolu s modrými goliermi strácali životnú úroveň,
čo pociťovali dlhodobo ako krivdu z
globalizácie. V dôsledku liberalizácie
medzinárodného obchodu na základe
teórie voľného trhu, ktorú učia prvákov pravdepodobne na každej vysokej
škole ekonomickej na celom svete,
že vďaka globalizácii sa všetci spolu
máme lepšie, keďže špecializácia znižuje náklady, sa k moci dostal Trump.
Akciové trhy na jeho zvolenie reagovali rastom, vzhľadom na protekcionizmus, ktorý presadzuje spolu s
agresívnou rétorikou ohľadne zníženia
daňového zaťaženia firiem a domácností v USA. Každý zákon však musí
schváliť kongres, kde republikáni pristupujú k jeho návrhom veľmi opatrne,
čo pomaly podkopáva jeho obľúbenosť
medzi voličmi. Trump preto tieto zákony presadzuje len veľmi ťažko. Trhy
sa tešia zo stále relatívne nízkych úrokových sadzieb, ktoré preniesli prerozdeľovanie odmeňovania kapitálu
od dlhu skôr akcionárom, čo opätovne
podporuje rast. Spolu s fiškálnymi stimulmi v podobe plánovaných nižších
daní tak aktuálne prežívame na akciových trhoch krásne leto bez búrok
v dôsledku relatívnej predvídateľnosti
menovej politiky v USA a možno až
prílišnej bezstarostnosti investorov s
obrovským apetítom po rizikových investíciách, čo sa prejavuje dnes aj na
bubline okolo kryptomien, ktorá sa raz
opäť zapíše do dejín.
-vg-

Prezident Donald Trump, sprevádzaný prvou dámou Melániou Trumpovou, poukazuje na členov davu, keď kráčajú v inauguračnom sprievode
na Pennsylvánskej Avenue.
FOTO: SITA

zdroj: Bloomberg Professional
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BREXIT
Analýzy

NA ÚVOD
Žijeme zaujímavú dobu, keď komunikovať s kýmkoľvek na svete sa
dá prostredníctvom mailu, telefónu,
aplikácií v mobilných telefónoch v
zásade on-line. Zmeny sú rýchlejšie
a lacnejšie ako kedykoľvek pred tým
a okrem niekoľkých jedinečných
služieb sa dá dnes takmer všetko
outsourcovať do krajín, kde je všetko
lacnejšie, flexibilnejšie a rýchlejšie.
Čína dokázala za 20 rokov zahodiť svoju strnulosť spojenú s režimom a väčšinu nových technológií
dnes nájdete nainštalovanú práve v
najväčších čínskych mestách a nie
v New Yorku, Londýne. Dokonca zaostáva aj ázijský Honkong. Táto zmena sa dotkla najmä ľudí z pôvodných
priemyselných štátov v USA, ale aj
Veľkej Británie či Francúzka, ktorí
prišli o prácu vďaka globalizácii a
NAFTE, keď sa z USA prenieslo veľa
výrobných závodov do Mexika a EÚ.
Taktiež v Európe, keď sa výroba presunula z Francúzska, Nemecka a Británie do východnej Európy. Okrem
toho, samozrejme, súťažia s výrobou a dodávateľmi služieb z Ázie.
Nie každý je schopný prispôsobiť sa
zmenám, ktoré sa tak rýchlo dejú.
Preto sa v minulých rokoch predrali
na povrch v USA a EÚ aj radikálnejšie
riešenia situácií ako dôsledok zmien,
ktoré sa dotkli kritickej masy obyvateľstva.
Demokracia však našťastie podporuje prostredníctvom volieb evolúciu a odbočky, a nečaká na revolučné zmeny, ktoré môžu znamenať
nielen odbočku, ale aj skĺznutie do
slepej uličky. Na začiatku sa možno
zdalo, že víťazstvo Donalda Trumpa
je veľkou tragédiou, no treba sa na
to pozerať skôr ako na odbočku a varovanie systému, že relevantná časť
voličov nesúhlasí so smerovaním,
pretože pravdepodobne nestíha s
krokom zmien. Monetárna politika
FED-u a ECB a vysoká zhovievavosť
k inflačným tlakom sú jedny z tých
riešení, ktoré majú túto väčšinu urobiť o čosi spokojnejšou so súčasným
systémom.
-vgzdroj: Bloomberg Professional

IPO 2018
Trhy v roku 2018 čakajú najväčšiu
verejnú ponuku akcií v histórii, ktorej odhadovaná hodnota je 2 bilióny
dolárov.
S najväčšou pravdepodobnosťou
k úpisu dôjde na jednej z búrz v New
Yorku, Londýne alebo v Toronte. Investori z celého sveta budú toto IPO
sledovať, pretože spoločnosť Aramco sa môže snažiť navýšiť cenu ropy
v období úpisu akcií, čo by mohlo
zvýšiť hodnotu firmy. Pôvodne bola
spoločnosť Aramco založená v roku
1933 ako dcéra americkej spoločnosti Standard Oil of California,
ktorá získala práva na prieskum
a ťažbu ropy v Saudskej Arábii.
Aramco nebolo znárodnené Saudmi násilím alebo nariadeniami,
ako to bolo v prípade ostatných národov ropných spoločností Blízkeho východu a Latinskej Ameriky.
Počnúc rokom 1972 saudská vláda
začala nakupovať akcie americkej
spoločnosti Aramco, až kým v roku
1980 nad ňou nezískala plnú moc.
Saudskoarabský štát formálne preniesol vlastníctvo firmy do Saudskej
Arábie až v roku 1988 a premenovali
ju na Saudi Aramco.
-lpzdroj: Bloomberg Professional,
www.fobes.com

Výsledok referenda o odchode Spojeného královstva bol ohlásený v ranných hodinách
24.júna, v ktorom 51,9% zúcastnených volicov hlasovalo v prospech opustenia Európskej únie
a 48,1% za zotrvanie v EÚ. Po vyhlásení výsledku, vtedajší britský premiér David Cameron
oznámil, že odstúpi do októbra 2016. Výsledok referenda bol dôvodom pre oslavy mnohých
euroskeptických lídrov, pretože ocakávali, že príklad Spojeného královstva budú nasledovat
aj dalšie krajiny.
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a tým sa začne dvojročný proces rokovaní o forme vzájomných vzťahov.
Napriek tomu, že britská libra v tom
čase zaznamenala prudký pokles,
britským akciovým trhom sa darilo.
Akciový index FTSE100 dosahoval
nové historické maximá. Nie je to až
tak prekvapujúce, keď si uvedomíme, že rast akcií len zohľadňuje pokles hodnoty libry.
Členstvo Veľkej Británie vo Svetovej
obchodnej organizácii (WTO).
Británia, samozrejme, zostane
členom WTO aj po Brexite. Británia
však do WTO v roku 1995 nevstúpila ako samostatný štát, ale ako člen
Únie. Členovia EÚ majú v rámci WTO
vyrokované osobitné podmienky na
vývoz svojich tovarov. Týka sa to najmä potravinárskych produktov. Keď
Británia z Únie vystúpi, členom WTO
síce zostane, ale so svojimi ostatnými
členmi si bude musieť vyjednať nové
podmienky obchodu. Niektorí členovia WTO nemusia poskytnúť Británii
rovnaké podmienky ako zostávajúcim členom Únie. To isté platí pre
prístup na obrovský trh verejného
obstarávania v členských krajinách
WTO. Británia si ho opäť bude musieť dohodnúť s každou krajinou osobitne.
Čo sa deje teraz?

Hlavný vyjednávač EU pre odchod Spojeného kráľovstva z EU Michel Barnier (vpravo) a britský štátny tajomník
David Davis diskutujú s médiami pred stretnutím v sídle EÚ v Bruseli.
FOTO: SITA

Čo sa stalo s britskou ekonomikou
od ohlásenia Brexitu?
David Cameron, jeho kancelár
George Osborne a mnohí ďalší vedúci predstavitelia, ktorí chceli zostať
v EÚ, predpovedali okamžitú hospodársku krízu, ak by Spojené kráľovstvo hlasovalo o odchode. Libra klesla deň po referende o 10% voči doláru
a o 15% nižšie voči euru. Ale predpovede okamžitej záhuby však boli nesprávne. Rast britskej ekonomiky sa
odhadoval na 1.8% v roku 2016, zatiaľ
čo v Nemecku boli odhady na 1.9%.
Rast Spojeného kráľovstva sa zatiaľ
v roku 2017 spomalil, ale ekonomika sa naďalej rozširuje. Od júna 2016
inflácia stúpla na úroveň 2.9%, nezamestnanosť naďalej klesala, pričom
dosiahla najnižšiu úroveň za posledných 42 rokov.
Rozhovory o Brexite sú v plnom
prúde.
Rokovacie tímy Spojeného kráľovstva a EÚ sa majú každý mesiac
stretnúť tvárou v tvár. Ich prvými
úlohami je snaha dosiahnuť dohodu
o právach občanov Spojeného kráľovstva a EÚ po tom, čo Brexit dosiahol
výšku objemu finančných prostriedkov, ktoré Veľká Británia bude musieť zaplatiť pri odchode, ako takzvaný “rozvodový zákon”.
Karty v hre medzi Britániou a Úniou
nie sú rozdané symetricky.
EÚ má v ruke žolíka, ktorého je
ťažké prebiť: svoj obrovský trh. Čo
má v rukách britská vláda? Veľa sa
hovorí o právach 3,2 milióna občanov Únie žijúcich a pracujúcich v
Británii. Britská vláda ich teoreticky
môže využívať ako rukojemníkov. Ak
si Británia nevyjedná dobrú obchodnú dohodu, niektorým občanom

Európskej Únie môže byť v Británii
sťažený prístup na trh práce. V praxi je to nepravdepodobné. Po prvé,
Británia týchto ľudí v mnohých prípadoch nedokáže nahradiť vlastnou
pracovnou silou a po druhé, v krajinách EÚ žije a pracuje 1,2 milióna
Britov. Britská vláda si preto dobre
rozmyslí, ako bude postupovať na
svojom území voči občanom EÚ. Na
skoré uzavretie dohody o voľnom obchode budú tlačiť multinacionálne
firmy. Napríklad automobilky majú
sieť dodávateľov a odberateľov po celej Európe. Zavádzanie ciel a kvót na
obchod z EÚ by im poškodilo biznis.
Akútnym problémom sa môže
stať hranica medzi Írskom a Severným Írskom. V súčasnosti je to v podstate len čiara na mape. Akékoľvek
stavanie plotov, zavádzanie kontrol,
ciel a kvót by írsku ekonomiku ťažko
poškodili. Írsko bude preto tlačiť na
skoré uzavretie dohody o voľnom obchode.
Trump a Brexit.
Ekonomické a finančné prepojenie Británie a USA je veľmi silné. Spojené štáty sú najväčším exportným
trhom Veľkej Británie, keďže do USA
odchádza 20% britského exportu.
Zároveň sú druhým najväčším importným partnerom, pretože dovozy
z USA tvoria 10% britského importu.
Británia je zároveň štátom s najväčšími priamymi finančnými investíciami v amerických spoločnostiach, keďže do nich investovali 240
miliárd libier. Priame zahraničné
investície amerických firiem sú
taktiež najväčším zdrojom prichádzajúceho kapitálu do Británie, a to
v objeme viac ako 250 miliárd libier.
Obama odkázal Britom, že v prípade Brexitu „budú čakať v rade“ na

vyjednávania ohľadom obchodnej
zmluvy. Naopak, Trump povedal, že
chce, aby sa Brexit stal „úspechom“.
Nie je prekvapením, že Mayová zamierila na prvú pracovnú cestu práve do Washingtonu.
Trumpova Amerika nie je pre Britániu ideálnym partnerom, aspoň čo
sa týka ľudských práv. Prvé rozpory
ukázali nariadenie americkej vlády o
migrácii. Británia si však vybojovala
výnimku a občania s dvojitým britským občianstvom sa z nariadenia o
zákaze vstupu pre občanov siedmych
krajín vynímajú. Amerika, ak chce
zaujať voči krajinám ako Nemecko
a Čína striktný postoj, potrebuje silných spojencov. Rusko a Británia by
sa nimi mohli stať. Nové obchodné
dohody a snaha o pro-biznisový model môžu pomôcť naštartovať ekonomiku Británie. Minimálne z dlhodobého hľadiska.
Britský účet za rozvod?
Pred britským referendom zástancovia Brexitu ohlasovali, že po
odchode Británia získa 350 miliónov
libier týždenne z dôvodu nižších platieb do EÚ. Hneď po referende Nigel
Farage označil toto tvrdenie za chybné. Paradoxne, v skutočnosti to môže
byť presne opačne - Británia bude
musieť týždenne platiť 350 miliónov
libier do EÚ počas jedného roka. Ako
účet za rozvod.
Akcie na nových maximách.
Tri mesiace po úspešnom referende, sa britská libra prepadla voči
americkému doláru na nové minimá
od roku 1985. Pokles libry vtedy odštartovali slová premiérky Mayovej.
Tá na konferencii konzervatívcov
vyhlásila, že Británia formálne ohlási záujem odísť z EÚ do marca 2017,

Vo štvrtom kole mesačných rozhovorov ohľadom Brexitu medzi Veľkou
Britániou a Európskou úniou padlo
rozhodnutie, ktoré má EÚ prijať v
októbri, či nastal alebo nenastal dosiahnuteľný pokrok v otázkach „oddelenia“. Až po ňom sa mohli začať
rokovania o budúcom vzťahu. Britská premiérka Theresa Mayová vo
svojom prejave vo Florencii v Taliansku tvrdila, že chce urýchliť vývoj
a vyzvala k pokračovaniu obchodu
s EÚ. Napriek snahám, údaje z EÚ
avizujú, že zatiaľ nebol dosiahnutý
žiadaný pokrok. Vyjednávač za EÚ
Michel Barnier uviedol, že to môže
trvať „týždne alebo mesiace“, skôr
kým sa rozhovory dostanú do ďalšej
fázy. Napriek tomu priznal, že vystúpenie Mayovej vo Florencii dodalo
rokovaniam novú dynamiku, ktorú
bolo v nasledovných rozhovoroch
cítiť. Podľa Barniera je nevyhnutné,
aby sa dosiahol pokrok v troch hlavných otázkach - o finančnom vyrovnaní, o právach občanov EÚ v Británii a Britov v EÚ a o hranici medzi
Írskom a Severným Írskom. Vylúčil
možné spájanie dohody o financiách
a o budúcom partnerstve.
Avšak britský minister pre Brexit
David Davis v Bruseli povedal, že
rokovania o vystúpení Británie z
EÚ sa citeľne posunuli. Podľa neho
Británia ponúka občanom EÚ právo
na návrat do Británie, ak Briti budú
mať právo pohybu v krajinách budúcej dvadsaťsedem člennej Európskej
únie. Ďalej minister Davis uviedol,
že jeho krajina splní záväzky, ktoré
učinila ako člen EÚ. Taktiež vyhlásil,
že sa rysuje dohoda, ktorá by mohla
„ukončiť obavy“ o osude občanov EÚ
a Británie. V Británii zatiaľ dôsledky
Brexitu necítiť. Britská ekonomika
by mala v tomto roku rásť tempom
1,6 percenta, čo je pre veľkú vyspelú
ekonomiku primerané. Ekonomika
rastie najmä vďaka zahraničnému
obchodu. Ten je živený rastom globálnej ekonomiky a poklesom kurzu
libry oproti ostatným menám. Istým
nepríjemným dôsledkom kurzovej
zmeny je vyššia inflácia, ktorá znižuje reálnu kúpnu silu miezd. Ekonomika Británie zatiaľ beží dobre,
pretože benefituje z členstva v EÚ.
Tovary a služby môže do Únie vyvážať voľne bez cla, kvót a iných administratívnych prekážok. Otázkou
je, čo sa stane 29. marca 2019, keď
sa britské členstvo v Únii oficiálne
skončí.
-mkzdroj: www.bbc.com, www.wikipedia.org,
Bloomberg Professional

www.capitalmarkets.sk

3

Analýzy

Popis

znamenal rast HDP len 0,3%, avšak
očakáva sa, že v roku 2017 a 2018 sa
zrýchli dynamika rastu HDP.

Hlavným mestom JAR je Pretória,
kde žije približne 741 tisíc obyvateľov. Ďalšími významnými mestami
sú Kapské Mesto (sídlo parlamentu), Bloemfontein (sídlo najvyššieho súdu), Johannesburg a Durban.
Úradnými jazykmi sú angličtina, afrikánčina a 9 kmeňových černošských
jazykov.

Inflácia

Štruktúra vlády
Juhoafrická republika sa riadi
ústavou z roku 1992 v znení neskorších predpisov. Zaraďuje sa medzi
parlamentné republiky, no na rozdiel
od väčšiny parlamentných republík je prezident zároveň aj predseda
vlády. Vláda sa skladá z národného
zhromaždenia a z národnej rady
provincií. Národné zhromaždenie –
dolná komora parlamentu pozostáva
zo 400 členov, ktorý sú volený na 5
rokov systémom proporcionálneho
zastúpenia. Národná rada provincií
– horná komora pozostáva z deväťdesiatich členov, pričom každá z deviatich provincií má desať zástupcov.

História
V roku 1655 založila Holandská
východoindická spoločnosť Kapské
Mesto a Kapské kolónie. Európski,
prevažňe holandskí kolonizátori, nazývaní Búrovia vybili na tomto území
takmer všetko domáce obyvateľstvo.
Okrem Holanďanov, oblasť kolonizovali i Nemci a Francúzi, ktorí sa sem
utiahli po zrušení Nantského ediktu v roku 1685. V roku 1795 sa mesta
Kapska na sedem rokov zmocnili Briti. Potom sa územie opäť až do roku
1806 vrátilo pod nadvládu Holanďanov. Búrovia na protest proti britskej
správe a zrušení otroctva opúšťali v
30. rokoch južné oblasti a obsadzovali severovýchodné vnútrozemie. Za
riekami Vaal a Oranje založili v roku
1838 vlastnú Juhoafrickú republiku
(neskôr premenovanú na Transvaal)
a v roku 1854 Oranžský slobodný štát.
Briti uznali samostatnosť oboch štátov, ale v 70. rokoch po objavení ložísk
diamantov a zlata, prišlo k obrovskému prílivu nových osadníkov a následne k dvom vojnám medzi Búrmi
a Angličanmi, ktoré skončili v roku
1902 víťazstvom britských vojsk. V
roku 1910 uzatvorili zmluvu, na základe ktorej bola vytvorená Juhoafrická Únia, ktorá sa v nasledujúcom
desaťročí zmenila na britské domínium. Počas 1. svetovej vojny juhoafrické vojská porazili nemeckú armádu v Nemeckej juhozápadnej Afrike
(dnešná Namíbia), ktorá potom bola
Spoločnosťou národov zverená JAR
ako mandátne územie Juhozápadná
Afrika.

Apartheid
Od druhej polovice 19. storočia
sa začalo obmedzovať sťahovanie
černošského obyvateľstva do belošských regiónov. Platili napríklad zákony určujúce počet rodín, ktoré sa
môžu usadiť v okolí belošskej farmy.
Za základ celého programu je pokladaný Zákon o rasových oblastiach
z roku 1951, ktorý rozdelil obyvateľstvo na štyri „rasové“ skupiny: Afričanov, miešancov (farebných), Indov
a na belochov. Boli prijaté zákony o
zákaze zmiešaných manželstiev, registrácii obyvateľstva, vyčlenených
územiach pre jednotlivé skupiny
obyvateľstva, oddelení spoločných
zariadení, presídľovaní domorodcov.
Zákony vypracoval Hendrik Verwoerd, ktorý bol v rokoch 1950-58 ministrom pre záležitosti domorodcov a od
roku 1958 ministerským predsedom.
Nebelošské obyvateľstvo bolo zbavené občianskych práv a jeho pohyb
bol obmedzený. Tieto skupiny nemali
možnosť podieľať sa na hospodárskom, politickom, kultúrnom ani sociálnom živote krajiny. Pre čiernych
Afričanov bolo zriadených desať černošských štátov.

JAR
JAR je piatym najväčším svetovým producentom diamantov (10% svetovej ťažby). Ich ťažbu zabezpečujú najmä spoločnosti
DEBeers a Petra Diamonds.
FOTO: SITA

Juhoafrická republika (JAR), je prímorský štát v južnej časti Afriky, rozprestierajúci sa
medzi Atlantickým a Indickým oceánom. Juhoafrická republika je rozlohovo 25. najväčší
štát na svete s počtom obyvateľov 55-miliónov, a tým pádom je to 24. najľudnatejší štát
na svete. Asi 80 percent populácie tvoria obyvatelia subsaharského afrického pôvodu,
zvyšná pätina obyvateľov má pôvod v Európe, Ázii, alebo sú to miešanci. Dĺžka
juhoafrického pobrežia je 2 798 kilometrov.

Prvé kroky k odstráneniu apartheidu
začal podnikať Pieter Willem Botha,
ktorý sa stal v roku 1978 predsedom
vlády a neskôr aj prezidentom. V roku
1989 sa konali v krajine posledné voľby na rasovom základe, v ktorých zvíťazila Nacionalistická strana, avšak
nezískala majoritu. Konzervatívna
strana, ktorá sa odmietala deliť o moc
so skupinami inej farby pleti získala
39 kresiel v parlamente a Demokratická strana 33 kresiel. Na základe
týchto volebných výsledkov sa stal
predsedom vlády Frederik Willem
de Klerk, ktorý sa postaral o zrušenie
ďalších rasistických zákonov.
Nasledujúci rok, umožnil prezident de Klerk po 27 rokoch prepustiť
vedúceho predstaviteľa Afrického národného kongresu Nelsona Mandelu
z väzenia. Referendum belošského
obyvateľstva v roku 1992 schválilo
postup de Klerka a súhlasilo s vypracovaním novej ústavy, ktorá vstúpila
do platnosti v roku 1994. Demokratizačný proces v JAR vyvrcholil v apríli
1994 prvými multirasovými voľbami
s všeobecným hlasovacím právom,
ktoré vyhral Africký národný kongres
(ANC) Nelsona Mandelu.

Hospodárstvo
Hospodárstvo JAR predstavuje po
Nigérií druhé najväčšie hospodárstvo
v Afrike. Ročne sa tu vyprodukuje

takmer štvrtina celoafrického HDP.
Na území JAR sa vyťaží takmer polovica nerastného bohatstva z celej Afriky a vyprodukuje skoro dve tretiny
elektrickej energie. Na JAR pripadajú
tri štvrtiny všetkých telefonických
prepojení Afriky. Je tu rozvinutá infraštruktúra, dĺžka asfaltových ciest
v JAR presahuje 15-krát a dĺžka železničných tratí 10-krát africký priemer. Johannesburská burza patrí
medzi 10 najväčších búrz na svete.

zamestnanosť. Na konci roku 2011
síce zaznamenala mierny pokles na
23.9%, avšak v roku 2012 zaznamenala opätovný nárast na úroveň 25.5% a
pokračovala v raste. V roku 2016 bola
nezamestnanosť 26.7% a očakáva sa,
že bude aj naďalej stúpať. Po započítaní práceschopných obyvateľov,
ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, ale
prácu si aktívne nehľadajú, sa celková nezamestnanosť dlhodobo pohybuje na úrovni 40%.

JAR je z ekonomického hľadiska
veľmi špecifickou krajinou, pretože
jej hospodárstvo bolo počas apartheidu ( do roku 1994) budované tak,
aby nebolo závislé od ostatného sveta, ktorý JAR za jej oficiálnu politiku
rasovej diskriminácie odsudzoval.
Krajina sa preto stala ekonomicky
samostatnou a surovinovo nezávislou
s výnimkou ropy. Aj závislosť na rope
sa snažila kompenzovať čiastočnou
výrobou pohonných hmôt. Po odstránení apartheidu ekonomike nič nebránilo tomu, aby sa stala najväčším
africkým exportérom do Číny, EÚ a
USA.

Krajina hospodárila do roku
2008 niekoľko rokov s rozpočtovým
prebytkom a preto si môže dovoliť
obrovské štátne investície do infraštruktúry a značný deficit štátneho
rozpočtu, čím zmiernila následky
krízy, spomalila rast nezamestnanosti a zabránila výraznejšiemu prepadu HDP. HDP narástol v roku 2010
vďaka zníženiu úrokových sadzieb a
spomínaným štátnym investíciám a
majstrovstvám sveta vo futbale, ako
aj v dôsledku oživenia svetového hospodárstva.

Po vypuknutí krízy nastali obavy
z možného poklesu dopytu zo strany EÚ a USA, avšak JAR neurobila
žiadne výrazné opatrenia. Skutočné
dopady krízy sa prejavili až v prvom
štvrťroku 2009, kedy klesol HDP až
o 6.4% a od roku 2009 začala rásť ne-

V roku 2011 HDP zaznamenal
vyšší nárast 3.1% ako v roku 2010
2.9%. V roku 2012 rast HDP spomalil
na 2.5%, jednak v dôsledku štrukturálnych problémov domácej ekonomiky a pretrvávajúcej globálnej
krízy a jednak v dôsledku násilných
a pretrvávajúcich štrajkov najmä v
ťažobnom priemysle. V roku 2016 za-

Jar má dlhodobo inflačné ciele
nastavené v rozmedzí 3-6%, čo sa
jej od začiatku roka 2017 darí napĺňať. Inflácia za rok 2017 sa očakáva na úrovni 5.3% a v roku 2018
sa očakáva pokles na úroveň 5.1%.
JAR má zmiešanú štruktúru hospodárstva. V porovnaní s ostatnými
africkými krajinami má pomerne
vysoké HDP na obyvateľa – 7736.5
USD v roku 2016 a očakáva sa nárast
v roku 2017 na 8090.2 USD a v roku
2018 na 8459.8USD. Napriek tomu
je stále zaťažená relatívne vysokou
mierou chudoby a nezamestnanosti
a je tiež zaradená medzi desať najdôležitejších krajín sveta v nerovnosti príjmov. Na rozdiel od väčšiny
krajín sveta nemá šedú ekonomiku.
Zamestnanosť v neformálnom sektore tvorí iba 15% pracovných miest,
pričom v Brazílii, alebo v Indii tvorí
zamestnanosť v šedej ekonomike
približne 50% pracovných miest.

National Development Plan
2030 – NDP
Od augusta 2012 vznikol tzv. národný rozvojový plán, ktorého úlohou
je znížiť chudobu a sociálno-ekonomickú nerovnosť v krajine do roku
2030. Do roku 2030 by chudoba domácností s mesačným príjmom menej
ako 419 ZAR (26 EUR) mala klesnúť z
39% na nula a počet zamestnaného
obyvateľstva by mal narásť z 13 miliónov na 24 do roku 2030. Ďalšou iniciatívou na podporu rozvoja priemyslu a
rast zamestnanosti je Industrial policy
plan. Ako prioritné priemyselné odvetvia juhoafrického hospodárstva boli
určené automobilový, farmaceutický
a textilný priemysel, ako aj spracovanie poľnohospodárskych produktov a
spracovanie kovov.

Hlavné odvetvia
hospodárstva
Hospodárstvo JAR sa člení na primárny (poľnohospodárstvo, lesníctvo
a rybolov, ťažobný priemysel), sekundárny (priemyselná výroba, energetika, vodohospodárstvo a stavebníctvo),
a terciárny sektor (obchod, stravovacie služby, doprava, komunikácie,
finančníctvo, osobné služby a štátna
správa).

Primárny sektor
Životne dôležitým zdrojom hospodárskej sily krajiny je nerastné
bohatstvo, ktoré generuje až tretinu
celkových príjmov a zamestnáva okolo
440 tis. ľudí. JAR má najväčšie svetové
zásoby mangánu, chrómu a platiny
a jedny z najväčších svetových zásob
zlata, vanádia a hliníkových silikátov.
JAR je na piatom mieste v celosvetovom meradle, pokiaľ ide o podiel ťažobného priemyslu na tvorbe HDP,
pričom export zlata predstavuje 1/3
celkového juhoafrického exportu. JAR
je piatym najväčším svetovým producentom diamantov (takmer 10% svetovej ťažby), ktorých ťažbu zabezpečujú
najmä spoločnosti DEBeers a Petra
Diamonds. Juhoafrická republika je
piatym najväčším svetovým producentom a druhým najväčším svetovým vývozcom uhlia. Zhruba polovica ťažby
sa spotrebuje na výrobu elektriny. Od
druhej polovice roku 2017 ťažobný
priemysel zaznamenal nárast.Poľnohospodárstvo krajiny zamestnáva asi
7% pracovných síl a JAR je sebestačná
vo všetkých základných plodinách.
-llzdroj: www.mzv.sk, www.wikipedia.sk,
Bloomberg Professional
Pokračovanie
na capitalmarkets.sk
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Ekonomika
Merkelová bola znovuzvolená za
kancelárku v roku 2013. Odvtedy dokázala významne pomôcť k naštartovaniu nemeckej ekonomiky. Dnes
nezamestnanosť v Nemecku dosahuje takmer 40 ročné minimá na úrovni 3,7% nezamestnaných. V tomto
roku bude expanzia ekonomiky Nemecka pokračovať, podľa predikcií
stúpne o ďalších 2,2%. To všetko sa
deje pri súčasnej konsolidácii verejných financií, ktoré sa nachádzajú
v prebytku od roku 2014. Prebytok
rozpočtu Nemecka bude tento rok
štvrtý v rade a mal by dosiahnuť hodnotu okolo 17 mld. €, čo je približne
úrovni celého slovenského rozpočtu
na tento rok. Dlh by sa mal znovu
znížiť na 65,3% HDP z hodnoty 77,5%
HDP na konci roku 2013. Vzhľadom
na veľkosť a rozvinutosť nemeckej
ekonomiky ide o výborné číslo, ktoré je pre mnohé vyspelé ekonomiky
v nedohľadne. Nemecká ekonomika,
ktorá tvorí asi tretinu HDP krajín
eurozóny, tak významne prispieva
k fiškálnej rovnováhe eurobloku.
Aj keď mnohí predstavitelia a analytici kritizovali neochotu Nemecka
viac míňať a podporiť tak rast v eurozóne, často išlo o neopodstatnenú
kritiku. Cieľom konsolidácie je do
roku 2020 dosiahnuť plnenie základného Maastrichtského kritéria
– držať svoje záväzky pod úrovňou
60% HDP. Navyše, stále extrémne
uvoľnená menová politika ECB dáva
ekonomikám výrazný rastový stimul a v prípade cyklického poklesu
by sa Nemecko pripravilo o možnosť
proticyklicky zareagovať fiškálnymi
stimulmi. Taktiež by takýto krok
zvýšil infláciu, ktorú nemeckí voliči
vzhľadom na svoju históriu vnímajú
veľmi citlivo. Popri všetkom Merkelová splnila požiadavky koaličnej
SPD a v roku 2015 zriadila inštitút
minimálnej mzdy, ktorá momentálne dosahuje 8,84€ za hodinu. Tento
krok potešil najmä pracujúcich v bývalom východnom bloku, kde mzdy
stále zaostávajú za západnou časťou
krajiny. Z ekonomického hľadiska sa
teda krajine výnimočne darí a prekonáva pozitívne historické rekordy, čo
nedovolilo Merkelovej súperom použiť v kampani klasické ekonomické
argumenty ako nezamestnanosť, dlh
či mzdy.
Kampaň a politickí súperi
Merkelová dokázala v nemeckých
voľbách obhájiť svoj post najmä kvôli
svojmu kľudnému a pragmatickému prístupu, ktorý realizovala pri
všetkých závažných rozhodnutiach.
Navyše si vytrvalo stojí za svojimi
vyhláseniami a nemení ich podľa
nálady spoločnosti, čo mnohí jej
podporovatelia oceňujú. Jej oponent
Martin Schulz, predseda najsilnejšej
opozičnej strany SPD, sa v drvivej
väčšine kľúčových otázok zhodoval
s Merkelovou CDU a nedokázal vytvoriť určitý protipól k jej politike.
Samozrejmosťou bola proeurópska a
proatlantická orientácia. Počas kampane sa snažil osloviť elektorát tvrdšími vyhláseniami a napínaním svalov, ktoré ešte v intenzívnejšej forme
poslúžili na ceste do úradu súčasnému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. To však pravdepodobne súviselo aj s 10-15% stratou,
ktorú dosahovala Schulzova SPD v
prieskumoch pred voľbami. Martin
Schulz napríklad požadoval okamžité vypovedanie prístupových rokovaní s Tureckom, na to však Merkelová
reagovala argumentom, že práve ona
je dlhodobo proti integrácii Turecka
do EÚ a vždy tak aj hlasovala. To je
vidieť napríklad aj na migrácii, kde
sa dvaja hlavní kandidáti tiež zhodujú v poskytnutí pomoci utečencom.
Schulz sa tu snažil vymedziť tým, že
vyvinie väčší tlak na celoeurópske
riešenie migračnej krízy. Na tento argument zas Merkelová kontrovala v
zmysle, že určite by to bolo lepšie ale
proste to nie je možné a tak to musí

Analýzy

Nemecké voľby
prekvapenie nepriniesli
Zdá sa, že rok 2017 bude pre Európu úspešným rokom. A to sa pred rokom hovorilo
o rozpade európskeho projektu ako veľmi aktuálnom scenári. Migračná kríza, Brexit,
pretrvávajúci konflikt na východe Ukrajiny, terorizmus a nakoniec víťazstvo
populistického prezidenta Donalda Trumpa nechali na pochybách aj tých najväčších
eurooptimistov. Merkelovej vzhľadom na migračnú krízu a klesajúcu popularitu mnohí
analytici a komentátori predpovedali postupný pád a stratu šance na znovuzvolenie
do pozície kancelárky. Opak sa však stal pravdou a šéfka CDU nazývaná aj Mutti dokázala
pozíciu spolkovej kancelárky znovu obhájiť. Za dlhodobým úspechom konzervatívnej
CDU/CSU ale aj Merkelovej stoja 3 hlavné faktory, na ktoré sa pozrieme detailnejšie.

Angela Merkelová si ako skúsená politička určite uvedomuje, že ju čakajú náročné rokovania tak s lídrom Slobodných
Lindnerom (vľavo), ako aj šéfkou Zelených Goering-Eckardt (vpravo). FOTO: SITA

vyriešiť Nemecko. Tieto dva spory
tak dobre dokumentujú fádnosť a
názorovú strnulosť predvolebného
Nemecka. Pre niekoho kto nemeckú politiku nesleduje mohli dokonca
pôsobiť akoby boli z jednej strany. A
práve toto bola najväčšia výhoda pre
Merkelovú a najväčší problém pre
Schulza, ktorého SPD sa posledným
vstupom do veľkej stredovej koalície
možno aj sama pripravila o možnosť
vytvoriť dôveryhodnú alternatívu.
Zahraničná politika, externá
pozícia Nemecka?
Pozícia Nemecka ako svetovej veľmoci sa v poslednom období výrazne
upevnila. Nemecko dokázalo ustáť
finančnú krízu 2009 a následne v
rokoch 2012-13 neupadlo do druhej
vlny recesie ako väčšina európskych
ekonomík. Takisto pokračuje v zodpovednom rozpočtovom hospodárení. Nemecká kancelárka dokázala
veľmi promptne zareagovať na ruskú agresiu a odsúdiť anexiu Krymu.
Podarilo sa jej presadiť uvalenie
sankcií na ruskú ekonomiku aj napriek silnému lobingu popredných
nemeckých, ale aj európskych firiem
a názorom viacerých silných krajín,
ktoré to odmietali. Aj vďaka následnému pádu cien ropy mali sankcie
na ruskú ekonomiku tvrdý dopad a
spôsobili krajine najdlhšiu recesiu
za 20 rokov. Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ bol veľkým šokom, avšak
dominantnú pozíciu Nemecka v Eu-

rópe len posilnil. Navyše, tento krok
v Európe vyvolal určitú vlnu európskeho nacionalizmu, ktorý pomohol
poraziť euroskeptických kandidátov
naprieč Európou. Víťazstvom Trumpa sa z Merkelovej stal popredný svetový predstaviteľ globalizmu, liberalizmu a ekologického hospodárstva
na ktorého sa dokonca spoliehajú aj
nespokojní voliči spoza Atlantiku.
Merkelová tieto turbulentné časy
šikovne využila vo svoj prospech a
naznačila, že celá Európa sa už viac
nemôže spoliehať na Spojené štáty
a musí stáť na vlastných nohách. Po
víťazstve Macrona podporila Merkelová snahy francúzskeho prezidenta o silnejšie previazanie eurozóny,
ktoré by malo vyvrcholiť vlastným
rozpočtom a ministrom financií a
hospodárstva pre eurozónu. Jej minister financií Schäuble zas prišiel
s návrhom európskeho menového
fondu, akousi obdobou amerického
MMF, ktorý samotná kancelárka takisto vyzdvihla. Ten by vedel účinne
pomáhať problémovým krajinám
v prípade ďalších kríz, ktoré určite
prídu. Nemecko tak ostáva hlavným
hospodárskym ale aj ideovým motorom EÚ.
Možné koalície a dopad
na Európu?
Merkelovej strana CDU jasne
zvíťazila so ziskom 33% hlasov čo jej
zabezpečí 246 mandátov v 709 člennom spolkovom sneme. Tento zisk je

podobný so ziskom v roku 2009 keď
vrcholila finančná kríza, avšak až o
8,5% slabší ako v posledných voľbách
v roku 2013. Toto oslabenie je pripisované najmä migračnej kríze, ktorá
spôsobila „útek“ množstva voličov
dvoch najsilnejších strán najmä k
populistickej AfD. Socialisti z SPD si
pripísali len 20,5%, čo bolo najmenej
v histórii tejto strany a istá pomoc
pre extrémne ľavicovú Linke. Svoj
výsledok vyhodnotili ako sklamanie
a ohlásili odchod do opozície. Tým
pádom odpadla možnosť vytvorenia „veľkej koalície“ konzervatívcov
CDU/CSU a socialistov SPD. Ako jediná reálna možnosť na vytvorenie
vlády sa tak črtá takzvaná „jamajská
koalícia“ Merkelovej konzervatívnej
CDU/CSU so Zelenými a liberálnymi
Slobodnými demokratmi. Už z názvov strán vyplýva, že ide o strany,
ktoré majú odlišný pohľad na svet.
Všetky strany sú však proeurópske,
čo je základ pre konsenzus v zahraničnej politike. Na druhej strane, takáto koalícia z 3 strán bude o niečo
menej stabilná ako súčasná veľká
koalícia. Jamajská koalícia by mala
byť naďalej silno rozpočtovo zodpovedná, keďže jej v prísnom rozpočtovom hospodárení nebudú brániť ani
socialisti ako doteraz. To znamená
nižšie výdavky v nemeckej ekonomike a tým pádom aj o niečo nižší
hospodársky rast v celej EÚ. Na akciových trhoch sa takisto okamžite
prejavila vysoká pravdepodobnosť
vstupu Zelených do Bundestagu, keď
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napríklad akcie nemeckého elektrárenského gigantu RWE v pondelok
odpísali viac ako 5%. Zelení majú
v pláne „zavariť“ najmä uhoľným
elektrárňam, kde sú nekompromisní a požadujú úplný zákaz výroby
elektrickej energie touto formou.
Navyše požadujú ukončenie predaja áut so spaľovacím motorom už do
roku 2030, pričom zákaz predaja
dieselových motorov chcú realizovať
o celých 10 rokov skôr ako Francúzi
či Briti. Konzervatívna CDU sa však
vzhľadom na množstvo pracovných
miest vytvorených v automobilovom
priemysle stavia k takýmto unáhleným krokom skôr negatívne. Aj
vzhľadom na pozíciu Zelených, ktorí
získali 8,9% a sú najslabšou stranou
v Bundestagu tak pravdepodobne
dôjde k určitému prijateľnejšiemu
kompromisu. Pozitívnou správou
pre kancelárku je však ochota Zelených pristúpiť k väčšej integrácii
eurozóny, strana už dávnejšie podporila Macronov návrh na zriadenie
európskeho ministra financií ako aj
premeny Európskeho stabilizačného
mechanizmu na Európsky menový
fond.
Opačný prístup však zastáva druhý
pravdepodobný koaličný partner,
Slobodní demokrati (FDP). Tí získali oproti voľbám v roku 2013 takmer
2 násobný počet hlasov na úrovni
10,7%. To zdvihlo ich sebavedomie a
dokonca si nárokujú na post ministra financií. Strana odmieta hlbšiu
integráciu eurozóny najmä v prípade, že budú ohrozené záujmy Nemecka ako rozpočtovo zodpovednej
krajiny. Strana FDP požaduje aj vytvorenie mechanizmu na odchod z
eurozóny, ktorý by si ako prvé malo
vyskúšať Grécko. Slobodní demokrati odmietajú aby nemeckí občania
doplácali na nezodpovedných členov
eurozóny, čím sa ohradili aj proti
francúzskym návrhom. Merkelová
má však tiež konzervatívnejší postoj
k reforme eurozóny aspoň v porovnaní s reformným nadšením francúzskeho prezidenta. To by mohlo
Slobodným demokratom vyhovovať
pri hľadaní kompromisu. Pravdou
je však aj to, že na stoličku ministra
financií Nemecka kancelárka podporila súčasného financmajstra Wolfganga Schäubleho, ktorý navrhuje
vznik Európskeho menového fondu.
V rukách Merkelovej je momentálne
osud eurozóny a ak sa bude chcieť
zapísať do histórie niečím veľkým,
po vzore bývalého nemeckého kancelára a „otec eura“ Helmuta Kohla,
bude musieť postaviť stabilnú proeurópsku koalíciu. Koalíciu, ktorá ju
nebude obmedzovať v reformnom
úsilí. Práve toto bude najväčšia výzva pre nový Merkelovej kabinet a je
otázne či by pri vidine reformy eurozóny bolo možné odovzdať jedno z
kľúčových nemeckých ministerstiev
do rúk Slobodných demokratov.
Merkelová je však skúsená politička
a je možné, že v koalícii skúsi vyjednať slobodu v otázke zahraničnej a
európskej politiky práve výmenou
za ministerstvo financií, čím by dala
istotu aj voličom FDP, že s ich finančnými prostriedkami sa plánuje hospodáriť rozumne a efektívne. Isté je
zatiaľ len to, že vyjednávania o zostavení vlády budú opäť mimoriadne
náročné a predpokladá sa, že budú
trvať mesiace.
Slobodní torpédujú „Jamajku“
Napriek celkom pokojnému priebehu rokovaní o novej vláde a priebežne avizovaným pokrokom Slobodní
demokrati na čele s Lindnerom pomerne nečakane odstúpili od rokovaní o zostavení vlády. Ich predseda
sa vyjadril, že „je lepšie nevládnuť,
ako vládnuť zle“.
-atzdroj: Bloomberg Professional
Pokračovanie
na capitalmarkets.sk

www.capitalmarkets.sk

Inzercia

5

6

Najväčšou chybou,
Osobnosť

ktorú investori robia je...

Objavil sa v rebríčku 50 najvplyvnejších ľudí podľa Bloombergu a taktiež v rebríčku 100 najvplyvnejších ľudí podľa
časopisu Time. V investičnom svete je veľmi rešpektovanou osobou a založil americkú spoločnosť pre riadenie investícii,
ktorá má najlepšie výsledky spomedzi všetkých hedžových fondov. Jeho majetok sa pohybuje okolo hranice 17 miliárd
dolárov. Reč je o americkom investorovi, filantropovi a už teraz bývalom manažérovi hedžového fondu, Rayovi Daliovi.

„

www.capitalmarkets.sk
Myslím že prvou vecou
je, že každý by mal mať
strategicky diverzifikovanú
alokáciu aktív, ktorá predpokladá, že neviete aká
budúcnosť nastane.

Spoločnosť Bridgewater Associates
sa vo svojich začiatkoch venovala výlučne poradenskej činnosti v oblasti
riadenia domácich a medzinárodných menových a úrokových rizík a
taktiež pre korporátnych klientov.
Firma neskôr zmenila postoj a začala
poskytovať ekonomické poradenstvo
aj vládam. Firma ponúka tri fondy
svojim klientom: Pure Alpha, All Weather a Pure Alpha Majom Markets.
Taktiež publikuje tzv. „bielu knihu“
s názvom Daily Observations, ktorú
čítajú investori po celom svete.
Podľa slov Raya Dalia je spoločnosť
Bridgewater Associates makroekonomickou globálnou firmou, ktorá
využíva kvantitatívne metódy investovania na identifikáciu nových
príležitostí na trhu. Vyhýba sa nerealistickým historickým metódam
a ich cieľom je zostavovať portfóliá
s návratnosťou investícii zamerané
skôr na alokáciu rizika ako na alokáciu aktív. Spoločnosť vyhlasuje,
že prijíma finančné prostriedky iba
od inštitucionálnych klientov ako sú
penzijné fondy, nadácie, vlády a centrálne banky.

Ray Dalio - zakladateľ americkej spoločnosti Bridgewater Associates pre riadenie investícií, ktorá má najlepšie výsledky spomedzi všetkých hedžových fondov.
FOTO: SITA

„Najväčšou chybou, ktorú investori robia je veriť, že čo sa stalo
v blízkej minulosti má aj tendenciu
pretrvávať“. Aj takéto vyjadrenia môžeme počuť z úst Raya Dalia , zakladateľa hedžového fondu Bridgewater
Associates, ktorý sa dnes pýši vizitkou najväčšieho na svete. Jeho spoločnosť spravuje až neuveriteľných
160 miliárd dolárov.
Bridgewater Associates je známa
svojou kultúrou „radikálnej transparentnosti“, ktorú zahŕňa aj tzv.
povzbuďovanie nesúhlasu, čo dopomáha k lepším rozhodnutiam a
môže predchádzať stratám firmy.
V spoločnosti je zakázané napr. aj
ohovárať, prípadne klebetiť. Všetky
stretnutia vo firme sú nahrávané a
prístup k videám má každý vo firme.
Ray Dalio je naopak známy tým, že
má veľmi praktické chápanie ekonómie, ktoré sa veľmi odlišuje od bežného ekonomického myslenia. Odporúča stránku economicprinciples.
org pre tých, ktorý sa chcú dozvedieť,
aké poznatky ho priviedli k úspechu.
Ako sa sám vyjadril: „Myslím, že tragédiou ľudstva je to, že ľudia majú v
hlavách rôzne nápady a názory, ale
nepreskúmajú tieto myšlienky, aby
zistili, či je to pravda. To vytvára
svet rozporov.“ Taktiež každému zamestnancovi, ktorý pre neho pracuje, dáva kópiu jeho knihy Principles,
ktorá opisuje jeho osobnú filozofiu,
ktorú aplikuje v 210 princípoch v
jeho živote a v práci.
„Škola nás učí, že robiť chyby je
zlé, namiesto toho aby nás učila dô-

ležitosť učenia sa z vlastných chýb.“
Aj to sú slová Raya Dalia, ktorý nemal moc rád školu a memorovanie
učiva, ktoré ho nezaujímali. Vždy
popri škole, mal veľa dôležitej a potrebnej praxe a kontakt s investovaním. S investovaním sa stretol už
ako 12 ročný, keď začal brigádovať
na golfovom ihrisku ako caddy, aby
si privyrobil. Mal šťastie, že členmi
boli tiež obchodníci z Wall Street,
ktorí sa výborne vyznali do diania
na finančných trhoch. Počas brigády teda počúval zaujímavé rozhovory a postrehy a aj to bol dôvod, že
si v tomto rannom veku kúpil akcie
spoločnosti Northeast Airlines. Akcia vtedy stála 5 dolárov, pričom investoval až 300 dolárov. Svoj kapitál
zhodnotil na trojnásobok hlavne
vďaka tomu, že spoločnosť sa spojila
s inou a cena tohto akciového titulu
prudko rástla. V tom období sa Dalio
veľa samo-vzdelával a s prípadnými
dotazmi sa mal na koho obrátiť, keďže brigádoval v spoločnosti obchodníkov z Wall Street.
Jeho prehľad v oblasti investovania sa vekom neustále zlepšoval a
v praxi sa učil na vlastných chybách
a zlepšoval svoje schopnosti. Už počas strednej školy sa jeho investičné
portfólio rozrastalo a po ukončení
mal v ňom akciové tituly firiem v
hodnote tisíce dolárov. V jeho študijných rokoch experimentoval aj s
inými nástrojmi finančného trhu.
Zaujali ho najmä komodity, pri ktorých mohol využiť aj pákový efekt
a tak zhodnocovať svoje portfólio
ešte viac. Na vysokú školu sa dostal

s problémami, nakoľko nemal príliš
presvedčivé predchádzajúce výsledky. Nakoniec všetko dobre dopadlo a
vyštudoval na Long Island University bakalársky titul. Pokračoval v štúdiu na Harvard Business School, kde
bolo jeho cieľom vyštudovať MBA.
Na človeka, ktorý nemá rád učenie
to je veľmi obdivujúce. Už v tom čase
sa dostal do kontaktu priamo s burzou, keď praxoval na New York Stock
Exchange ako úradník. Vtedy bol
svedkom veľkých zmien na finančných trhoch, keďže vtedajší americký prezident Richard Nixon zrušil
prepojenie medzi americkou menou
a zlatom, ktoré platilo od roku 1944.
Toto rozhodnutie spôsobilo, že dolár prudko strácal hodnotu, inflácia prudko rástla, ale taktiež zlato
a ropa naberala na cene. Pre Dalia
to bola veľmi prínosná skúsenosť a
zistil, ako dôležité je sa prispôsobovať podmienkam na trhu. Krátko
pracoval aj v Merrill Lynch, kde obchodoval najmä s komoditami. Skúseností teda mal nadmieru a ešte
počas štúdia sa objavil aj prvý pokus
založiť Bridgewater Associates, ktorý
sa mal zameriavať na obchodovanie
s komoditami. Avšak tento projekt
nebol dostatočne úspešný a preto sa
po úspešnom ukončení štúdia opäť
zaradil medzi zamestnancov v investičnom prostredí. Pracoval pre
Dominick & Dominick, kde sa tiež
venovali komoditám a neskôr bol zamestnaný aj vo firme Shearson Hayden Stone. Po nezhodách s vedením
napokon pôsobil v tejto firme iba ako
konzultant pre obchodovanie s komoditami. Bridgewater Associates,

ako ho dnes poznáme, bol založený v
roku 1975 a kancelária sa nachádzala v dvojizbovom apartmáne na Manhattane. V tých časom asi ani sám
Dalio netušil, že sa z tohto projektu
stane najväčší hedžový fond na svete.
Dalio svojimi názormi na fungovanie
ekonomiky a taktiež svojimi múdrymi myšlienkami a princípmi prispel
veľmi pozitívne k fungovaniu firmy.
Taktiež prostredie spoločnosti sa nesie v duchu maximálnej transparentnosti a dôslednosti. Dalio uznáva, že
kultúra Bridgewater je nezvyčajná a
„kuriózna“, ale tiež hovorí, že je mimoriadne efektívna. V rozhovore sa
vyjadril , že mnohí z 1500 zamestnancov spoločnosti Bridgewater by
nikdy inde nepracovali, po tom čo sa
zamestnali v Bridgewater.

„
„
„

Jeho osobu charakterizuje množstvo
múdrych vyjadrení a postrehov:
Čím viac som kreatívnejší,
tým menej tvrdo musím
pracovať.
Nie je možné oddeliť
ekonomiku od spravovania
finančných prostriedkov.
Robiť ekonomický prieskum
ma robí lepším investorom.
Som presvedčený, že
najväčším problémom,
ktorému ľudstvo čelí je ego,
ktoré potrebuje zistiť, či
niekto hovorí pravdu alebo
sa mýli a identifikovať aké
má človek silné a slabé
stránky.

Jeho kariéra a úspechy v investičnom svete by sa nezaobišli bez
viacerých životných postojov a činností. Jednou z nich je aj meditácia. Prostredníctvom nej pochopil
psychologické faktory, ktoré majú
priamu náväznosť na rozhodovací
proces. Mohol to dokonale aplikovať na prostredie finančných trhov,
kde rozhodovanie účastníkov trhu je
veľmi dôležitou časťou. V roku 2013
sa zdôveril pre The Huffington Post:
„Meditácia bola tou najdôležitejšou
ingredienciou každého úspechu,
ktorý som dosiahol.“ Určite môže s
časti tomu vďačiť svojej manželke, o
ktorej je známe, že praktizuje transcendentálnu meditáciu, čo určite
veľmi Dalia ovplyvnilo. S jeho zmyslom pomáhať druhým nie je prekvapením, že je aktívny filantrop. Pravidelne prispieva milióny na charitu.
V roku 2011 sa pripojil aj k skupine
ľudí „Giving Pledge“, ktorá prisľúbila, že počas svojho života daruje
viac ako polovicu svojho majetku na
charitatívne účely. Do tejto skupiny
patria aj iné známe osobnosti ako je
Bill Gates, či jeden z najznámejších
investorov s akciami, Warren Buffet.
Dnes je Ray Dalio len v úlohe „druhého pilota“. Najaktuálnejšie v roku
2017 sa vzdal väčšiny zodpovednosti za vedenie firmy a predal aj majetkové podiely zamestnancom a
klientom. Aj napriek tomu neustále
vystupuje vo funkcii konzultanta pre
spoločnosť, ktorú vybudoval. Pokračuje aj naďalej vo svojej filantropickej činnosti. Rôznym organizáciám,
školským i náboženským, venoval už
275 miliónov dolárov.
Ray Dalio je výnimočný človek a málokto sa začal aktívne venovať investovaniu v tak mladom veku ako on.
Jeho myšlienky a názory sú nadčasové a jeho povahové črty by mohli byť
vzorom pre všetkých. Vplyv na investorov z celého sveta je nespochybniteľný a inšpiroval veľa ľudí, nie len
z investičných kruhov. V budúcnosti
si určite prajeme, aby sa takí investične nadaní a talentovaní ľudia objavovali na tomto svete častejšie. Aj
po oficiálnom odstúpení z investičného sveta neprestal prispievať zaujímavými rozhovormi a príspevkami
a budeme veriť, že to tak ostane ešte
dlhú dobu a že Ray Dalio ešte nepovedal posledné slovo.
–jchzdroj: Bloomberg Professional

FED
www.capitalmarkets.sk

The Federal Reserve System

The Federal Reserve System alebo skrátene FED je centrálna banka Spojených štátov
amerických (USA). FED vykonáva päť základných funkcií, ktoré majú zabezpečiť efektívne
fungovanie ekonomiky USA a uspokojenie verejného záujmu: vedie a vytvára národnú
monetárnu politiku, zabezpečuje stabilitu finančného systému, zabezpečuje bezpečnosť
a vierohodnosť individuálnych finančných inštitúcií, podporuje bezpečnosť a efektívnosť
systému platenia a vyrovnávania finančných operácií a nakoniec zabezpečuje ochranu
spotrebiteľa a rozvoj komunity.
My sa pozrieme na prvý a najdôležitejší bod pre ekonomiku ako celok,
a tým je monetárna politika centrálnej banky. Pozrieme sa na to, či sa z
dlhodobého hľadiska FED-u darí dosahovať stanovené ciele a aká je budúcnosť americkej ekonomiky podľa
ekonomických projekcií. Cieľom monetárnej politiky FED-u je dosahovať:
1.maximálnu mieru zamestnanosti
2. stabilné ceny 3. stabilitu úrokových sadzieb v stredne dlhom období.
Monetárnu politiku FED vykonáva
tým, že riadi úroveň krátkodobých
úrokových sadzieb a tak ovplyvňuje dostupnosť a náklady na úvery
v ekonomike. Monetárna politika
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priamo ovplyvňuje úrokové sadzby,
a tým nepriamo ovplyvňuje ceny akcií na burzách, bohatstvo a výmenný
kurz mien. Pomocou týchto kanálov
FED ovplyvňuje základné ukazovatele ekonomiky: spotrebu, investície,
produkciu, zamestnanosť a infláciu.
Posledné zasadnutie centrálnych
bankárov sa konalo 20. septembra a
nepriniesli žiadne zmeny, aspoň čo
sa týka krátkodobej úrokovej sadzby.
Rada guvernérov Fedu hlasovala za
udržanie hlavnej úrokovej sadzby na
hodnote 1.25 %.
Výbor pre operácie na voľnom
trhu (FOMC) je spokojný s vývojom na

americkom trhu práce, keďže tvorba
pracovných miest zostáva na solídnej úrovni. Tvorba pracovných miest
mimo sektoru poľnohospodárstva
a verejnej správy (NFP) dosahuje od
začiatku roka priemerne 180 tisíc
nových pracovných miest, čo je slušný rast. Miera nezamestnanosti sa v
USA znižuje už od konca roku 2009,
kedy atakovala hranicu 10 %, momentálna miera nezamestnanosti
4.20 % a je nižšia ako bola pred vypuknutím poslednej krízy. Výskum
centrálnej banky v St. Louis očakáva,
že takzvaná prirodzená miera nezamestnanosti by mala byť v súčasnosti na úrovni 4.74 %, čo značí, že trh

práce by sa mal v USA pomaly, ale
isto začať prehrievať, čomu by mal
FED zabrániť zvyšovaním sadzieb.
Dôveru v pracovný trh dokazuje aj
zverejnený výhľad nezamestnanosti
do roku 2020. Stredné hodnoty výboru FOMC naznačujú naďalej znižovanie nezamestnanosti v rokoch
2018 a 2019 na 4.1 % (zlepšenie o 0.1 %
oproti júlovému zasadnutiu výboru )
a dlhodobo udržateľnú nezamestnanosť očakávajú na úrovni 4.6 %.
Spokojnosť výboru FOMC s nezamestnanosťou však nahrádzajú
mierne starosti, aspoň čo sa týka
cenovej stability, ktorú FED sleduje
pomocou inflácie. Nízka a stabilná
miera inflácie napomáha ekonomike fungovať efektívne. Ak je v krajine nízka a stabilná miera inflácie,
jednotlivci môžu držať hotovosť bez
obáv, že vysoká miera inflácie zníži
kúpnu silu ich peňazí. Okrem toho
ako domácnosti, tak podnikatelia
si môžu dovoliť dlhodobé finančné
plány, požičiavať si a rozhodovať sa,
či sa budú viac prikláňať k investíciám alebo naopak budú viacej sporiť.
Naopak deflácia, ktorá nastáva, ak
cena tovarov a služieb klesá, vo všeobecnosti zvýši dlhové zaťaženie domácností a podnikov. V súčasnosti je
svetovým fenoménom nízka inflácia
v blízkosti nuly s ktorou bojuje roky
Japonsko a v poslednom období aj
Eurozóna. Ak sa inflácia drží dlhé
obdobie pri nule, tak aj krátkodobé
úrokové sadzby sú nízke, aby naštartovali infláciu a v tomto prípade už
centrálni bankári nemajú priestor
k ďalšiemu znižovaniu sadzieb, ktorým by zabránili prípadnej recesii.

tesne nad 2 %. Podľa predikcií by sa
tento trend nemal meniť ani v najbližších rokoch a ekonomika by mala
rásť podľa FED-u v roku 2017 2.4 %,
v 2018 2.1 %, 2019 2 % a rok 2020 1.8
%. FED očakáva rast v dlhšom období
v priemere 1.8 %. Rast HDP by mala
jednoznačne viesť domáca spotreba,
čo znamená, že budúci domáci rast
bude silne závisieť od výšky príjmu
domácností a dostupnosti úverov.
Druhotným faktorom rastu by mali
byť podnikové investície a realitný
trh.
FED pomaly pristupuje k normalizácii menovej politiky, keď v
decembri 2015 po siedmych rokoch
konečne pristúpil k zvýšeniu úrokových sadzieb z historického minima
0.25 % na 0.5 %. Nasledovalo jedno
zvýšenie v roku 2016 a rok 2017 nám
zatiaľ priniesol dve zvýšenia sadzieb
na aktuálnu úroveň 1.25 %. FOMC
tvrdí, že aktuálna sadzba je stále nízka oproti ideálnej sadzbe, pri ktorej
by mal byť zabezpečený dlhodobý a
stabilný rast ekonomiky a tak v najbližších rokoch môžeme očakávať
naďalej zvyšovanie sadzieb. Podľa
poslednej aktualizácie ekonomického výhľadu výboru je táto ideálna dlhodobá sadzba v rozpätí medzi 2.5 %
až 3 %. Ku koncu roka 2017 vidí väčšina predstaviteľov výboru sadzbu nezmenenú 1.25 %. Budúci rok nás čaká
ďalšie uťahovanie monetárnej politiky, keďže väčšina predstaviteľov vidí
sadzby ku koncu roka nad 2 %.

Na dvanásťmesačnej báze sa
inflácia, v ktorej nie sú započítané
ceny energií a potravín, drží pod cieľovou úrovňou dvoch percent. Nová
projekcia FOMC očakáva, na základe
strednej hodnoty, rast cenovej hladiny v roku 2017 na úrovni 1.6 %, v roku
2018 by mala inflácia dosahovať 1.9
% a konečne by podľa projekcie mala
inflácia dosiahnuť vytúžené 2 % v
roku 2019.

Zvyšovaním sadzieb dáva FED
najavo, že ekonomike USA sa darí a
je potrebné sťažiť dostupnosť úverov,
aby nedošlo k prehriatiu ekonomiky.
Trh práce je vo výbornej kondícii, aspoň čo sa týka údajov o nezamestnanosti a malo by byť len otázkou času,
kedy sa chytí aj inflácia. Ak sa naplnia predpovede, s ktorými disponuje
FED, tak v najbližších troch rokoch
by malo dôjsť k normalizácii monetárnej politiky zvyšovaním sadzieb
na úrovne, pri ktorých by mal nastať
zdravý dlhodobý rast pri nízkej nezamestnanosti a stabilnej cenovej hladine.

Ekonomický rast americkej ekonomiky je v posledných rokoch v
priemere od roku 2010 do roku 2016

zdroj: www.federalreserve.gov,
Bloomberg Professional

-mf-

FOMC: aktuálne úrokové sadzby sú stále nízke oproti ideálnej sadzbe, a tak v najbližších rokoch môžeme naďalej očakávať zvyšovanie úrokových sadzieb.

FOTO: SITA
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Vinárstvo
Habsburg
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Zaujímavé investičné príležitosti

Dnes už fungujúcemu Vinárstvu Habsburg
predchádzala nielen prvotná myšlienka a nápad, ale
hlavne náročná cesta, ktorú si dvojica zakladateľov,
pôvodne bankárov vybrala pre svoj projekt. Tak ako veľa
začínajúcich podnikateľov sa aj dvojica Juraj Smaženka
a Josef Ronge ocitla v situácii, kedy potrebovali na
vybudovanie nového vinárstva potrebný kapitál.
Bez možnosti bankového úveru pre svoj biznis plán alebo
spojením sa s veľkým investorom sa potrebné peniaze
rozhodli získať prostredníctvom verejného úpisu akcií.
Dnes už zohratý tandem bývalých
kolegov, ktorý sa rozhodli opustiť prácu v banke s vidinou vlastného vinárstva svoju inšpiráciu čerpal v susednej Morave kde obaja pôsobili a kde sa
presvedčili, že podnikanie s vínom je
nie len pekným ale hlavne ekonomicky prosperujúcim odvetvím. Skúsenosť so slovenským trhom, na ktorý
už pred tým Juraj Smaženka dovážal
vína z Moravy bola aj rozhodujúcou
pre umiestnenie nového vinárskeho
podniku.
Napokon o umiestnení vinárstva
v slovenskom Holíči rozhodlo niekoľko významných faktorov. Voľba
tohto mesta nepadla len preto, že je
rodným mestom jedného zo zakladateľov Juraja Smaženku, ale aj z oveľa
racionálnejších dôvodov. Mesto Holíč bolo od začiatku súčasťou Vínnej
cesty Záhorie a ako také nemalo svojho relevantného zástupcu, ktorý by
ho na tejto ceste reprezentoval. Holíč mal z tohto pohľadu obrovský potenciál lebo svojou polohou patrí do
najvyhľadávanejšieho vinárskeho regiónu – do Malokarpatskej vinárskej
oblasti. Ďalším hlavným dôvodom
bolo spojenie so značkou Habsburg,
ktorá sa viaže práve na pôsobenie
slávneho Rakúsko-uhorského rodu
Habsburgovcov práve v Holíči, ktoré
bolo letným sídlom Márie Terézie.
Ešte zaujímavejším na tomto príbehu nie je len voľba značky známeho
mena, ale spôsob akým mladí vinári
získali finančné zdroje na podnikanie. Juraj Smaženka a Josef Ronge sa
tak stali prví podnikatelia, ktorí vydali akcie a prostredníctvom verejnej
výzvy tak upísali potrebný kapitál.
Ešte pozoruhodnejšie bolo, že akcie
predávali investorom sami a tak sa

nakoniec stretla v jednej firme zaujímavá štruktúra ľudí, ktorí kúpou akcií podporili vznik novej spoločnosti.
Ako hovorí Juraj Smaženka „rozhodnutie vzdať sa väčšiny vo firme za
cenu získania potrebného kapitálu sa
ukázalo ako správne a v reálnom svete za životaschopné“. Vo dvoch emisiách upísali potrebný kapitál na kúpu
vlastných priestorov a technológie na
výrobu ako aj na ostatné nevyhnutné
investície. Riziká spojené so skutočnosťou, že spoločnosť je vo vlastníctve
niekoľkých desiatok ľudí si obaja uvedomujú, ale súčasne veria, že pokiaľ
sa vinárstvu bude dariť a vedením
spoločnosti budú dosahovať cieľov,
nie je dôvod aby investori zasahovali
do chodu vinárstva. Za dôležité považuje Josef Ronge najmä transparentnú komunikáciu medzi manažmentom a akcionármi. Juraj Smaženka
verí, že dôveru si získali a udržujú aj
najmä faktu, že vinárstvo je tradičný
obor a víno je produkt, ktorý keď sa
robí naozaj dobre, tak vždy bude mať
svoje miesto na trhu.“
Vinárstvo aktuálne disponuje
kapacitou pre produkciu 27 tis. litrov vína a zameriava sa výhradne na
výrobu vysokokvalitných prívlastkových vín. Podľa Josefa Rongeho si spoločnosť svoje ambície napĺňa nie len
prostredníctvom predaja cez reštaurácie a vinotéky, ale najmä službami, servisom a osobnými vzťahmi so
zákazníkmi. Chuť predávať víno aj za
hranicami Slovenska dokazujú aktuálne rokovania s britskými či škandinávskymi odberateľmi.
Pravdepodobne úspech vinárstva
a model financovania stojí za tým,
že si dvojica zjavne verí, lebo už teraz

Víno Habsburg odkazuje na zlatý vek pôsobenia Habsburgovcov na území Záhoria.

prináša ďalšiu investičnú príležitosť.
J. Smaženka a J. Ronge aktuálne ponúkajú akcie až v objeme 5 mil. eur,
ktoré chcú využiť na kúpu vlastných
vinohradov.Hrozno je základnou výrobnou surovinou, ktorú potrebuje
každý výrobca vína. Popri výrobe vína
je vinohradníctvo príbuzným oborom, ktorý zaznamenáva dynamický
rozvoj naprieč celým svetom. Vinárstvo Habsburg sa zameriava na výrobu len prívlastkových vín a doposiaľ
bolo odkázané na nákup hrozna, čo
nie je vždy jednoduché. Zámerom
mladých vinárov je nakúpiť a obnoviť
vinohrady až do rozlohy 40 ha, ktoré

by zabezpečovali produkciu hrozna
pre partnerské vinárstvo v potrebnej kvalite. Ide o ideálne spojenie,
pretože výrobca vína bude mať zdroj
hrozna pre výrobu a vinohradnícka
spoločnosť bude mať zabezpečený a
garantovaný odbyt dopestovaného
hrozna.Na tento účel založili J. Smaženka a J. Ronge spoločnosť Vinohrady Habsburg a.s. a emisiu jej akcií
práve ponúkajú na trhu prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. Opäť
ide zo strany tohto tandemu o ojedinelý kúsok, pretože s takouto emisiou
verejne ponúkaných akcií doposiaľ

FOTO: SITA

nikto na Slovensku neprišiel. Obaja
považujú limitovaný rozsah a nárast
viničných plôch za predpoklad trvalo
udržateľného vývoj hodnoty vinohradov. Hodnotu vína ovplyvňuje viacero
faktorov. Základným faktorom je v
našom prípade ponuka, ktorá je obmedzená a teda pri raste dopytu by sa
rovnováha mala nastoliť iba rastom
ceny. Spojenie vinárskej produkcie a
vinohradov môže priniesť efektívne
zhodnotenie investícií, ktoré sú už
dnes vo svete známe a medzi investormi veľmi populárne.
-bkzdroj: habsburg.sk

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s
Spoločnosť sa prvý krát s projektom stretla v máji 2017, kedy bola vedením Vinárstva
Habsburg, a.s. oslovená vypísaným tendrom na pozíciu umiestňovateľa akcií.
,,Projekt nás zaujal hneď v úvode. Má jasnú myšlienku, štruktúru,
biznis model a cieľavedomé vedenie firmy, čo je pri takýchto projektoch veľmi dôležité.,, Poznamenal
Ing. Boris Krnáč, obchodný riaditeľ
obchodníka s cennými papiermi a
ďalej pokračuje. ,, Do projektu sme
nešli bezhlavo. Našim konzultantom v oblasti gastra sme zaslali dokumenty, ktoré popisujú biznisovú
a odbornú stránku projektu. So
spoločnosťami, s ktorými spolupracujeme v oblasti sprostredkovania

cenných papierov sme konzultovali
predajnú stránku veci.

umiestnenia a verejnej distribúcie
cenného papiera.

Oslovili sme drvivú väčšinu našich sprostredkovateľských spoločností, ktoré ako licencovaní Investiční zprosředkovatelé v ČR, tak
Samostatní fin. agenti v SR spolupracujú s nami, ako obchodníkom.

Aby sme dokázali čo najefektívnejšie komunikovať medzi v tomto
prípade štvoruholníkom, akým je
Emitent, Umiestňovateľ, Investor
a Sprostredkovateľ zabezpečujeme
ako obchodník aj servis v oblasti
úschovy cenných papierov, tak aj
ďalšie doplnkové služby ktoré by
mali túto komunikáciu vylepšovať.

Tieto zastrešujú stovky viazaných sprostredkovateľov, čo pri
produkte s prospektom schváleným NBS zvyšuje pravdepodobnosť

-bk-
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Hypotéková zlatá
horúčka
Na jednej strane reklamy s bremenom hypotéky, na druhej žiadne, ktoré by ponúkli alternatívy,
ako prostriedky naakumulované v
bankách rozumne investovať. Ľudia tak v známej rovnici nákladov a
príjmov dopĺňajú za jednu neznámu
lacné hypotéky a za druhú byty, ktoré často ani nepotrebujú. Dnes nie
je nič nezvyčajné, že štyridsaťročný Bratislavčan vlastní aj dva či tri
byty, ktoré má zaťažené hypotékou,
no príjmy z prenájmu a zárobky z
podnikania či zo zamestnania mu to
dovolia. A čo banky? Tie to zatiaľ neriešia. Veď ktovie, kedy sa táto zlatá
horúčka skončí. Keď som spomenul
reklamy zamerané na produkty hypotekárnych bánk, spomeniete si aj
na tie, ktoré vás pozývali bankovať
s 2,5-percentým ročným úrokom na
termínovaných vkladoch? Nebolo to
tak dávno, keď banky takéto úroky
poskytovali. Dnes bankár, ktorý vás
pred rokmi pozýval na stretnutie
s cieľom, ako môžete svoje peniaze
zhodnocovať, radšej zdvihne telefón
a povie: „Ako nášmu dlhoročnému
klientovi vám ponúkame veľmi výhodný a atraktívny úver.“ No, asi to
tak má byť.

Je si z čoho
Analýzy

vybrať...

Máte prehľad o tom, ako pracujú vaše peniaze? Viete, ako a kde ich môžete okrem banky
umiestniť? Dokážete podstúpiť aj vyššie riziko s cieľom možného vyššieho zhodnotenia?
Vybrať si dnes z plejády bankových produktov je doslova umenie. Z obrazovky, z rádia či
z moderných komunikačných prostriedkov na nás číhajú reklamy, ktoré sa medzi sebou
pretekajú nižšími úrokovými sadzbami na hypotékach. Spomeňte si na dobu spred piatich
rokov. Úrokové sadzby prekračujúce 4 percentá, hranicu ročného úroku, sú minulosťou.
Ponuky sú naozaj atraktívne. Veď požičať si za 1,5 percenta p. a. s fixáciou na päť rokov?
No nezoberte to. Nečudo, že v nedeľných reláciách nás politici varujú, že v rýchlosti
zadlžovania kraľujeme postkomunistickej Európe.

Riešenia pre investorov
Pred piatimi rokmi mi môj priateľ z USA povedal: „Banky u nás v
štátoch riešia hlavne otázku, ako
požičať peniaze.“ Na to, aby peniaze
pracovali, sú u nich „v štátoch“ iné
inštitúcie a iné investičné riešenia.
Hľadáte práve takéto riešenia? A keď
ich nájdete, dokážete sa v nich orientovať? Nehľadajte ich v bankách.
Finančný trh predsa nie je len o termínovaných vkladoch či bežných účtoch. Okrem produktov pre konzervatívnych klientov sú tu aj produkty
pre tých náročnejších. Tie vedia
uspokojiť aj investorov, ktorí chcú
prijať vyššie riziko s potenciálnym
vyšším výnosom. Takéto produkty
poskytujú správcovské spoločnosti
či obchodníci s cennými papiermi.
Obidva spomenuté sú licencované
subjekty spadajúce pod dohľad Národnej banky Slovenska, ktoré sa riadia smernicami EÚ. Čiže na otázku,
s ktorou sa stretávam denne: „Nie je
to ďalší Horizont alebo BMG?“ je odpoveď jednoduchšia. Podielové fondy
pre konzervatívnych, ako aj sofistikovanejších investorov či bonusové
certifikáty patria dlhodobo medzi
investičné nástroje, ktoré ponúkajú
svojim klientom správcovské spoločnosti.

Zaujímavá reč čísiel
Je takýto produkt pre vás ako
klienta vhodný? Po prvé, je dôležité
uvedomiť si, že vždy, ako v bežnom
živote, tak aj pri investovaní je podstatné nezabudnúť na vzťah rizika a
výnosu. Ak investujete do rizikovejších produktov, musíte prijať vyššie
riziko potenciálnej straty. Veď aj včera bolo krásne počasie a dnes možno
prší. Po druhé je dôležité uvedomiť
si, aký je váš investičný cieľ. To znamená, akým percentom by ste radi
svoje prostriedky zhodnocovali. Tu
je jednoduchá rada – použiť pravidlo
„72“. Spomenul ho už Einstein: „Ak
číslo 72 vydelíte číslom, akým chcete, aby sa vaše prostriedky optimálne zhodnocovali, výsledkom bude
čas, za aký sa vám investované prostriedky znásobia.“ Príkladom nech
je úrok 4 percentá, ktorým sa môžu
vaše financie zhodnocovať napríklad
v tuzemských realitných fondoch.
Ak číslo 72 vydelíte číslom štyri (čo
je spomenuté percento, ktorým sa
má vaša investícia zhodnocovať),
výsledkom bude číslo 18. To je doba,
do ktorej sa vaša investícia znásobí.
Pri investovaných napríklad desaťtisíc eurách dnes bude mať investícia
hodnotu 20-tisíc eur približne za 18
rokov. Je to princíp zloženého úro-
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prostriedky do indexu. Index je indikátorom trhu, ktorý reflektuje pohyb
akciového trhu, a podľa jeho pohybu
sa určuje, či akciový trh rastie alebo klesá. Indexové portfólio reprezentuje celý trh a jeho volatilita je o
niečo nižšia ako u akcií jednotlivých
spoločnosti, a z historického hľadiska majú tendenciu rásť. CAPITAL
MARKETS umožňuje klientom investovať do európskych indexových portfólií, pomocou finančných nástrojov, ktoré kopírujú výkonnosť indexu
EUROSTOXX 600, a v amerických indexových portfóliách klient investuje
do indexu S&P Midcap a S&P 500.

Investičné príležitosti na
Slovensku
Spoločnosť Capital Markets ponúka okrem riadených portfólií aj
brokerage a servis spojený s emisiou dlhopisov. V úvode článku som
spomínal investície do realitných
podielových fondov ako investičnú
príležitosť, ktorá začína byť na Slovensku veľmi atraktívna. Fondy v
rámci svojho portfólia nakupujú buď
priamo nehnuteľnosti developované
v silných regiónoch Slovenska, alebo
investujú do korporátnych dlhopisov
developerských skupín, ktoré takéto
investičné projekty realizujú. A teraz
je znova namieste: „Neinvestuj do realitného fondu, správaj sa ako fond.“
Čo tým myslím? Klient má už dnes
možnosť investovať priamo do korporátnych dlhopisov, čo je investícia
do dlhu spoločnosti, ktorá napríklad developerské projekty realizuje. Capital Markets, o. c. p., a. s., viac
ako štyri roky, ako aranžér emisií a
umiestňovateľ, ponúka svojim klientom investíciu práve do firemných
dlhopisov. Nezameriava sa výhradne
na dlhopisy jednej finančnej skupiny, ale jej ponuka je naprieč sektormi
ekonomiky. Jej klienti mohli doteraz
kúpiť dlhopisy Private Equity inštitúcií, developerov, ako aj majiteľov
fabrík či poľnohospodárov.

Bezpečnosť alebo riziko?

Quintela dostupné bývanie.

čenia. Tento výpočet, samozrejme,
nezahŕňa poplatky správcovských
spoločností.

Podielové fondy
a riadené portfóliá
Aká je hlavná výhoda podielových fondov? O tom by vedeli viac
hovoriť ich portfólioví manažéri,
ale asi by sa všetci zhodli, že je to diverzifikácia. Znamená to, že správca nakupuje desiatky investičných
nástrojov, ako sú akcie, ETF fondy,
štátne či firemné dlhopisy, alebo nakupuje ďalšie fondy, ako tzv. strešný
fond. Raz niekto múdry povedal: „Ak
chceš peniaze zhodnocovať ako banka a mať rekordné zisky ako banka,
musíš sa správať ako banka.“ Toto
by bolo použiteľné aj vo vzťahu k
správcovským spoločnostiam – ak
chcete peniaze zhodnocovať ako
správca, správajte sa ako správca.
Ako si poslednú vetu vysvetliť? Ak
chcete, aby sa vaša investícia správala ešte dynamickejšie ako investícia
do podielového fondu, nakupujte
napriamo nástroje, do ktorých investuje samotný fond. Na tento účel boli
obchodníkmi s cennými papiermi
vytvorené produkty Riadených portfólií. Ich stratégiou je práve nerobiť
priveľkú diverzifikáciu, ktorá znižuje potenciál vyššieho zisku. Tak ako
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v živote, aj tu platí Paretovo pravidlo
80/20. V tomto prípade 80 percent
akcií spoločností sa podieľa iba na 20
percentách zisku portfólia. Čiže ak
nakúpite do podielového fondu akcie
100 spoločností, je pravdepodobné,
že 80 z nich sa na celkovom zisku
bude podieľať nie 80, ale iba 20 percentami. Dynamiku môžete zvýšiť
tak optimálnou voľbou počtu titulov
v Riadených portfóliách, ako aj výberom titulov. Takto môžete mať vo vašom portfóliu nie akcie 80 nič nehovoriacich spoločností, ale napríklad
iba ôsmich takých, ktoré majú vyšší
potenciál zhodnotenia naprieč všetkými sektormi ekonomiky.

Práca pre odborníkov
Nie každý z nás je guru v oblasti
akcií, práve preto nechávame túto
voľbu na odborníkov. Riadené portfóliá sú pre klientov, ktorí nemajú
čas dennodenne sledovať vývoj na
akciovom trhu, pre nich analytici
spoločnosti pripravili toto riešenie. Orientuje sa na aktívnu správu
portfólia s cieľom dosahovať čo najvyššie výnosy s danou úrovňou rizika.
Sú rozdelené na portfóliá európskych
spoločností a akciových spoločností
obchodovaných na burzách v USA.
Akcie do nich nie sú vyberané náhodne, každá akcia nakúpená do

portfólia prechádza dôsledným výberom a musí spĺňať prísne kritériá.
No predstavte si, že držíte vo svojom
portfóliu akcie Applu alebo McDonald´s. Jednotlivé tituly v portfóliu
sú takisto alokované do rôznych sektorov z dôvodu rozloženia rizika. V
klasických portfóliách dochádza k
nákupom a predajom akcií na základe vývoja trhu. Výber akcií robia
analytici spoločnosti na základe kritérií, sektorovej alokácie a očakávaní do budúcnosti. Pri nákupe akcií
stanovujú Take Profit, teda hodnotu,
na ktorú očakávajú, že hodnota tejto
akcie narastie v budúcnosti, aby bola
následne odpredaná pri dosiahnutí
stanoveného zisku.

Rozdiely v portfóliách
Hodnotové portfólia sa odlišujú
od klasických dĺžkou držby jednotlivých akciových titulov. Zatiaľ čo v
klasických portfóliách je akciám pri
ich nákupe stanovený Take Profit, po
ktorom dôjde k predaju akcií v zisku,
v hodnotových portfóliách sa každý nakúpený titul drží minimálne
jeden rok. Výhodou držby akcií viac
ako jeden rok je oslobodenie klienta
od platenia dane z výnosu. Ako ich
nevýhodu môžeme považovať menšiu flexibilitu riadenia. Pomocou
nich klient investuje svoje finančné

V jednoduchom vyjadrení tak pri
správnej diverzifikácii môže klient
investovať do dlhu, ktorý zabezpečí
emitentovi napríklad nákup rizikového kapitálu, výstavbu bytoviek či investície do poľnohospodárskej pôdy.
Spoločnosť dáva príležitosť novým
emitentom, ktorých projekty dokážu
zaujať investorov. Dokáže byť dlhopis zároveň relatívne bezpečným investičným nástrojom? Odpoveďou je
nielen vyhľadávanie emitentov, ale aj
ich výber. Emitenti musia spĺňať požiadavky, aby v prípade nevyplatenia
emisie dokázal takzvaný zabezpečovací agent za emitenta svoj dlh splatiť, a to presne v štýle „ak chceš mať
klientov ako banka, správaj sa ako
banka“. Sme presvedčení, že slovenský klient si má z čoho vybrať...
Emitenti musia spĺňať požiadavky, aby v prípade nevyplatenia emisie dokázal takzvaný zabezpečovací
agent za emitenta svoj dlh splatiť, a to
presne v štýle „ak chceš mať klientov
ako banka, správaj sa ako banka“.
Podobne to funguje aj pri obchodovaní s akciami. Veď aj banky okrem
investovania do akcií veľkých korporácií vyhľadávajú také, kde investujú
do akcií menších podnikov v ktorých
potenciál ich rastu je vyšší. Takouto
diverzifikáciou banky znižujú riziko
a snažia sa maximalizovať výnos. Aj
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. do
svojho portfóliá zahrnul v októbri
2017 verejnú ponuku akcií spoločnosti, ktorej fokusom je vybudovať
firmu, vlastniacu desiatky hektárov
vinohradov. Ak by tieto vinohrady
začali generovať zisk z predaja hrozna, tak v ideálnom prípade môžeme
očakávať aj vyplácanie dividendy pre
investorov. Jedná sa o novinku na slovenskom kapitálovom trhu o ktorú je
zo strany sprostredkovateľov a klientov obrovský záujem.
-bk-

www.capitalmarkets.sk
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Elektromobily už nie sú len záležitosťou bohatých vyspelých ekonomík, svoju prírodu a zdravie obyvateľov musia chrániť aj rozvojové krajiny.

FOTO: SITA

Svetové automobilky
stavili na elektrický pohon
Súboj o náhradu fosílnych palív pri pohone áut vyhrala elektrická energia. Svetlú budúcnosť majú najmä elektromobily a takzvané nabíjateľné
(plug-in) hybridy. Vývoj i posledné svetové autosalóny ukázali, že výrobcovia stavili práve na vývoj automobilov s elektrickým pohonom. Takisto
technológie, ako sú napríklad batérie sa pomerne rýchlo zlacňujú, z čoho vyplýva, že cenovo sa elektromobily stávajú čoraz konkurencieschopnejšie
a ich podiel sa bude ďalej zvyšovať.
V EÚ je viac ako 550.000 elektromobilov a takzvaných plug-in hybridov
a 100.000 samo-nabíjacích staníc.
Podiel elektromobilov na Slovensku
je v celosvetovom zastúpení len 0,1 %,
čo predstavuje, vrátane takzvaných
plug-in modelov na Slovensku približne 600 kusov a nabíjacích staníc viac
ako sto, avšak elektromobily odštartovali rastúci trend. Prispela k nemu
štátna podpora na nákup elektromobilov, ktorá je v platnosti od novembra 2016. V dôsledku dotácií sa za rok
registrovalo 370 elektrických áut resp.
nabíjateľných hybridov. Predtým
ich pribúdalo rádovo v jednotkách
alebo desiatkach. Účelom dotácií nebolo, aby sa tento druh aút presadil
masívne, ale aby prišli pozitívne príklady, ktoré ukážu širšej verejnosti,
že vozidlá s elektrickým pohonom
sú dobrou alternatívou. Podporu na
kúpu vozidiel s elektrickým pohonom, ktorá môže byť vo výške 5000
eur, schválili len na rok. Slovensko
sa už síce dá s elektromobilom prejsť
od východu na západ, ale je potrebné
zlepšiť infraštruktúru, ktorá má stále
len základnú úroveň. Sieť nabíjacích
staníc by mala v najbližších rokoch
expandovať. Potom sa môžu rozvíjať
aj ďalšie služby, ako je elektrická taxislužba alebo zdieľanie áut.
Európa sa stala globálnym lídrom
v boji proti spaľovacím motorom. Má
na to dôvod. Podľa najnovších údajov
môže znečistené ovzdušie len v EÚ až
za 400 000 predčasných úmrtí ročne.
Keď sa na túto problematiku pozrieme z globálneho hľadiska, čísla by
boli alarmujúce. Vidíme preľudnené
veľkomestá v Číne, kde ľudia majú v
určitých hodinách dokonca zakáza-

né vychádzať von či vetrať. V rýchlo
rastúcich rozvojových krajinách zas
ľudia dostávajú mizernú alebo žiadnu zdravotnú starostlivosť a keďže si
nemôžu dovoliť nové autá s prísnymi
emisnými normami tak je tu úmrtnosť ešte vyššia.
Dôkazom európskeho odhodlania je aj fakt, že mnohé európske
krajiny a veľké európske metropoly
si stanovili pomerne odvážne termíny, kedy chcú zakázať alebo sankcionovať automobily so spaľovacími
motormi. Krajinou s najoptimistickejšími vyhliadkami na zrušenie
predaja klasických automobilov je
momentálne Nórsko, kde sa spomína
rok 2025 ako ten, v ktorom plánujú
zakázať predaje áut so spaľovacími
motormi. Cieľ je to možno až príliš
ambiciózny, isté však je, že už teraz tvoria elektromobily či hybridy
v Nórsku až 30% z novopredaných
automobilov. Nórsko sa tak určitým
spôsobom snaží splatiť dlh voči prírode, keďže práve ťažba ropných produktov je jedným z kľúčových pilierov ich hospodárstva. K podobnému
kroku pristúpila aj Británia, ktorá
chce zakázať predaje áut so spaľovacími motormi do roku 2040. Úrady
však budú môcť už od roku 2020 vymáhať poplatky od vodičov áut s naftovým motorom na tých cestách, kde
je najviac znečistené ovzdušie, ak sa
kvalita ovzdušia nezlepší. Britská
vláda tiež odhaduje, že krajina prichádza kvôli emisiám a zhoršenému
zdraviu obyvateľstva o 2,7 miliardy
libier ročne. K obdobným krokom sa
postupne pridávajú aj ďalšie krajiny
ako Holandsko, Francúzsko, Nemecko a v určitej forme aj Čína, či India.

Budúcnosť
elektromobilov
a vplyv na trhy
Podľa odhadov Bloomberg New Energy Finance by sa mohli výrobné náklady na produkciu elektromobilov
už v roku 2026 dostať pod náklady
pre súčasné vozidlá s dieselovým
alebo benzínovým motorom. Pri
elektromobiloch významnú časť
nákladov tvoria drahé batérie predstavujúce súčasne takmer polovicu
celkových nákladov. Pokrok vo vývoji
a stále masovejšia produkcia batérií
ich zlacňuje každoročne približne o
20%. Ostatné náklady na samotnú
výrobu vozidla sú už v súčasnosti
pod úrovňou klasických automobilov. Analytici očakávajú, že už v polovici 20. rokov tohto storočia budú
elektromobily v porovnateľných
triedach výrobne lacnejšie, než ich
konkurenti s klasickými pohonmi,
ktorých výrobná cena v podstatne
stále kontinuálne rastie. To by mala
zabezpečiť najmä rastúca ponuka,
respektíve dostupnosť batérií. Očakáva sa, že výrobné kapacity pre
batérie by sa mali až strojnásobiť v
priebehu 4 rokov. Posun k elektromobilom bude aj kvôli tomuto rýchlejší ako sa pôvodne predpokladalo a
v roku 2040 by elektromobily mohli
tvoriť až 30% všetkých áut vo svete.
To však určite nie je dobrá správa
pre producentov čierneho zlata. Len
vďaka tomuto prechodu sa spotreba
ropy do roku 2040 zníži o 8 miliónov
barelov denne, čo je viac ako dnešný
ropný export Saudskej Arábie. To
pravdepodobne znamená oveľa rých-

lejší rast produkcie ropy oproti rastu
dopytu, ktorý bude dlhodobo utlmený práve nástupom elektromobilov.
Aj keď mnohí tvrdia, že ropný sektor
zachráni petrochemický priemysel a
výroba plastov, ktorá nahradí výpadok dopytu z áut, nemusí to tak byť.
Ako ukazuje vývoj vo svete, obmedzovanie plastov už nie je doménou len
rozvinutých krajín, ale pridávajú sa
aj rozvojové krajiny. Nedávno médiá
informovali o vývoji v Keni, kde vláda
plošne a pod hrozbou odňatia slobody až po dobu 4 rokov zakázala plastové tašky na jedno použitie. Práve
tie tvoria asi štvrtinu celkových používaných plastov. Podobným krok
učinila aj India a ďalšie rozvojové
ekonomiky. S kritickou situáciou
ohľadne znečistenia životného prostredia a morí sa bude takýto tlak iba
stupňovať. V dlhodobom horizonte
to nevyzerá, že by mal dopyt po rope
prudšie stúpať.
Základné ekonomické zákony
hovoria, že nik si nemôže zlepšiť svoju situáciu bez toho aby nezhoršil situáciu druhého. V tejto jednoduchej
rovnici už máme porazených a to vo
forme takzvaných ropných krajín,
ktoré majú svoju ekonomiku postavenú na ťažbe uhľovodíkov. Víťazom
tejto zásadnej zmeny v doprave budú
krajiny, ktoré majú zásoby lítia, kľúčovej komodity pre výrobu batérií.
Cena hlavných dvoch zlúčenín na
báze lítia, používaných automobilkami, v poslednom období dramaticky rastie. Ide o uhličitan a hydroxid
lítny. Kým ich priemerná cena v roku
2005 až 2008 dosahovala približne
4 500 USD, v rokoch 2015-2016 bola
priemerná cena takmer 3 násobná

- 12 500 USD. Na roky 2017 až 2020
sa očakáva ďalší vyše 30% nárast na
úrovne okolo 17 000 USD. Spolu s
rastom ceny sa logicky očakáva rast
investícií do prieskumu zásob lítia.
Zatiaľ je však mimoriadne náročné
odhadnúť celkové svetové zásoby
lítia vo svete ako aj rast dopytu po
elektromobiloch, ktorý je stále pomerne silno závislý od dotácií lokálnych vlád. Neurčitosť premenných v
tejto rovnici dobre dokumentuje odhad svetových lítiových rezerv, ktorý
sa pohybuje v rozsahu od 4 miliónov
ton až po 40 mil. ton. Takisto odhad
dopytu po lítiu v roku 2040 je v širokom intervale od 3 do 16 miliónov
ton. Ak si zoberieme dva extrémne
prípady, keď by došlo k hornej hranici rastu spotreby a spodnej hranici
ponuky lítia, akútny nedostatok tejto komodity by sa mohol objaviť už
v roku 2031. V opačnom extrémnom
prípade by takto rýchly rast ceny lítia mohol vyvolať zvýšenie ponuky
až na 40 mil. ton, čo by pri spotrebe
okolo 4 mil. ton v roku 2040 predstavovalo obrovský prebytok zásob tejto
komodity. Je teda zrejmé, že neistota
panuje tak na strane dopytu ako aj
na strane ponuky a navyše v takom
dlhom horizonte môže dôjsť k ďalšiemu technologickému pokroku,
ktorý prinesie úplne iný typ batérie.
Napriek týmto neznámym ostávajú
krátkodobé až strednodobé vyhliadky pre ceny lítia veľmi pozitívne.
-atzdroj: Bloomberg Professional,
www.energie-portal.sk
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spoločnosti Capital Markets, o.c.p.
Hodnotové portfóliá sú relatívne novým typom portfólia, ktoré poskytujeme. Hodnotové portfóliá napriek krátkej dobe poskytovania klientom
priniesli od ich založenia krásne výsledky. Hlavným rozdielom medzi klasickým a hodnotovým portfóliom je v dĺžke držby jednotlivých titulov.
Kým v klasickom portfólio sú akcie nakúpené s cieľom dosiahnutia take-profitu pri ktorom je akcia automaticky odpredaná v zisku a je úplne jedno
či bol take-profit aktivovaný 3 dni po nákupe alebo 6 mesiacov. V hodnotovom portfóliu akciám analytici nestanovujú take-profit, ale sú držané
minimálne 12 mesiacov. (*Výhodou pre klienta držať akcie viac ako 12 mesiacov je v tom, že po predaní týchto akcií má klient oslobodený výnos
z predaja od dane.)

Laserový stroj Jenoptik-Votan BIM na spracovanie kovových automobilových dielov

Klient si v prípade hodnotových
portfólií môže vybrať, či sa rozhodne
investovať na najväčších európskych
burzách alebo si otvorí účet v amerických dolároch a bude investovať
do akcií na burzách v Spojených štátoch amerických. Európske aj americké portfólio je následne rozdelené
do štyroch investičných stratégií:
dynamická, high risk, konzervatívna a vyvážená. Stratégie sa od seba
líšia v rozdelení jednotlivých účtov
na akciovú a dlhopisovú zložku. Pomocou tohto rozdelenia na akciovú
a dlhopisovú zložku jednotlivé stratégie predstavujú pre klienta rozdielnu výšku rizika. High risk investičná stratégia má všetky finančné
prostriedky investované do akcií a
teda je najviac rizikovou stratégiou,
ale v prípade pozitívnych pohybov
akcií na trhu dosahuje aj najvyššie

zisky. Na druhej strane sa nachádza
konzervatívna stratégia v ktorej akcie tvoria len 55 % portfólia a zvyšok
je investovaný v dlhopisovej zložke,
ktorá je konzervatívnejšia. Medzi týmito extrémami sa nachádzajú ešte
dynamická a vyvážená stratégia. Dynamická stratégia má 85 % v akciovej
zložke a 15 % v dlhopisovej a vyvážená stratégia má rozdelenie 65 % v akciách a 35 % je v dlhopisovej zložke.
V európskych hodnotových portfóliách na dynamickej stratégií od
začiatku roka 2017 do 30.9.2017 sú
klienti v priemere v pluse 16.33 %
a od prvého obchodu v dynamickej stratégii je priemerný zisk ešte
väčší a to 24.38 %. Najmenej riziková stratégia konzervatívna, ktorá
však aj vykazuje najnižšie zisky je
od začiatku roka v zisku v priemere

9.48 % a od prvého obchodu v stratégii je to 11.14 %.
Optimálny časový horizont na
investovanie je 5 rokov. 5 rokov je
dostatočne dlhá doba na to, aby na
účet klienta nemali vplyv krátkodobé korekcie, ktoré sú na trhoch
bežný jav. Päťročný horizont je však
dostatočne dlhý aj na to, aby väčšia
kríza nemala výraznejší vplyv na výnosy. Časový horizont si každý klient
môže zvoliť individuálne, päť rokov
je len optimálne odporúčanie.
Výber akcií do hodnotového portfólia prebieha po dôkladnej analýze jednotlivých akcií analytikmi
spoločnosti. Výber akcií do hodnotových portfólií prebieha použitím
fundamentálnych, technických a
analytických metód, dôležité sú aj

komparatívna a riziková analýza.
Dôležité pri výbere jednotlivých titulov je analýza produktov, ktoré
jednotlivé spoločnosti ponúkajú, či
je daný produkt na trhu konkurencieschopný, akým spôsobom spoločnosť generuje zisk, očakávania do
budúcnosti a samozrejme sa sleduje
aj technická analýza akcií na trhu.
Analytici spoločnosti si pre Vás pripravili analýzu jednotlivých titulov,
ktoré sa v hodnotových portfóliách
našich klientov vyskytli respektíve
sa v nich stále nachádzajú.

Jenoptik AG
Profil:
Jenoptik AG je skupina zaoberajúca sa optoelektronikou. Spoločnosť ponúka optické systémy, lasery

* Bližšie pozri § 9 ods. 1 písm k) zákona č. 595/2003 Z.z. o daní z príjmov. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.

FOTO: SITA

a spracovanie materiálu. Okrem
hlavného biznisu firma poskytuje
priemyselnú metrológiu, dopravné
riešenia, obranné a civilné riešenia.
Klientmi tejto spoločnosti sú známi
výrobcovia čipov ako IBM, Taiwan
Semiconductor Manufacturing a
Texas Instruments. Stratégiou firmy je rozšíriť svoje služby medzinárodne a sústrediť sa hlavne na trhy
v Ázii, Blízkom Východe a Severnej
Amerike. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Nemeckom meste Jena a
spoločnosť zamestnáva viac ako 1500
zamestnancov.
Analýza:
Manažment firmy Jenoptik AG
zverejnil svoje posledné hospodárske výsledky z druhého kvartálu 2017
9.8.2017. Tržby prekonali analytický
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Marine Harvest - je najväčším svetovým producentom lososa atlantického a jednou z najväčších firiem s morskými plodinami na svete.

konsenzus o 1 % a oproti minulému
roku sa zvýšili o 9.5 %. Zisk na akciu (EPS) dosiahol hodnotu 0.246.
Nárast bol zaznamenaný hlavne v
mimoeurópskych krajinách. Príjmy
pred zdanením narástli o 7.2 % na
29.1 milióna EUR. Tržby ťahal najmä
segement optických systémov a vedy
spolu so segmentom mobility. Manažment spoločnosti bol spokojný s
množstvom objednávok a na základe
toho očakávajú silný druhý polrok
2017. Tržby za rok 2017 podľa odhadov
majú prekonať predchádzajúci rok
o 8 % a v ďalších rokoch má stabilný
rast tržieb pokračovať. Očakávané sú
rasty 7 % pre rok 2018 a 5 % rast v roku
2019. Rovnako ako tržby tak aj zisk
na akciu by mal nasledujúce obdobie
rásť o 6 % v roku 2017, 12 % v 2018 a následne 8 % v roku 2019. Jenoptik poskytuje svojim akcionárom dividendu
tesne pod 1 % a päťročný rast dividendy predstavuje 10.76 %.

Harvest pôsobí v Kanade, Nórsku a
Škótsku. Spoločnosť predáva lososy
do celého sveta prostredníctvom svojich predajných spoločností v Nórsku,
Kanade, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch. Sídlo spoločnosti sa
nachádza v nórskom meste Bergen a
zamestnáva cez 12 000 zamestnancov.
Analýza:

Profil:

Posledné hospodárske výsledky
z druhého kvartálu 2017 spoločnosť
zverejnila 24.8.2017. Výsledky dopadli
pozitívne tak z pohľadu zisku na akciu (EPS) ako aj z pohľadu tržieb. EPS
prekvapilo analytikov o 1 % a dosiahlo
hodnotu 0.31 EUR na akciu. V porovnaní s minulým rokom zaznamenalo
EPS nárast o 151 %. Tržby spoločnosti
boli vo výške 883 miliónov EUR prekonávajúc tak očakávania o 3 % a v porovnaní s minulým rokom to bol nárast o
viac ako 6 %. Tržby prekonali odhad
aj napriek tomu, že v Nórsku dosiahol
Marine Harvest rekordne nízky počet
ulovených lososov, čo však tlačí jeho
cenu vyššie. Cena lososov v priemere
za prvých osem mesiacov tohto roka je
v porovnaní s rokom 2016 o 10 % vyššie. Vyššia cena lososov tak pomáha
zvrátiť nepriaznivý faktor, ktorým je
nižší úlovok. To znamená, že napriek
tomu že úlovok by mal byť v roku 2017
o 1% slabší, zisky spoločnosti budú naďalej rásť, keďže lososy budú drahšie.
Zisk bol je a aj bude stále závisieť na
cene lososov, ktoré predávajú. Ceny
by mali zostať na vysokých úrovniach
pre mnohé dôvody. Biologické a environmentálne katastrofy ako choroby a
parazity budú znižovať rast ponuky na
trhu. Pozitívnou správou pre cenu lososov by malo byť aj spomalenie rastu
úlovku z konkurenčných liahní v Škótsku. Výhodou Marine Harvest je, že
liahne z ktorých produkuje úlovky má
rozmiestnené vo viacerých častiach
sveta a je tak uchránený pred prírodnými prekážkami akou je napríklad
tohtoročné rozšírenie sa morských vší
v Nórsku. Rozmiestnenie liahní pomáha znížiť aj politické riziko, ktoré by
mohlo obmedziť predaj v jednotlivých
častiach sveta alebo dokonca ovplyvniť samotný úlovok.

Marine Harvest je nórske zariadenie na chov rýb, ktoré sa sústredí
hlavne na Atlantických lososov. Spoločnosť prevádzkuje liahne, spracováva a balí ryby a tak isto predáva a
propaguje svoje produkty. Marine

Akcie Marine Harvest vykazujú zdravý a stabilný rast, keďže ich cena
rastie spolu s indikátorom OBV.
Akcie spoločnosti sa nachádzajú
o 23 % (za 5 rokov 220,14 %) vyššie ako
sa obchodovali pred rokom (21. 9.).

Akcie Jenoptiku dosiahli 20.9.2017
hodnoty 27.16 EUR za akciu. Takéto
hodnoty Jenoptik na burze cenných
papierov nedosiahol od roku 2001.
Kým cena Jenoptiku dosahuje hodnoty
nad 26 EUR za akciu v našom hodnotovom portfóliu je u klientov priemerná
nákupná cena do portfólia oveľa nižšia
a to 14,18 EUR na akciu. Klienti sa tak
tešia krásnemu zisku na akciách tejto
spoločnosti. Cena akcií Jenoptiku sa
pohybuje spolu s indikátorom On-Balance Volume čo značí zdravý a stabilný rast ceny týchto akcií.
Budúcnosť Jenoptiku vyzerá naďalej sľubne, keďže počet medzinárodných objednávok neustále rastie a
tak sa manažment neobáva o budúci
rast. Najväčší nárast v objednávkach
zaznamenala spoločnosť v Afrike a na
Blízkom východe až o 51 %, v USA cez
44 %, Ázia +15.4 % a naopak v Nemecku sa počet znížil až o 13.8 %. V USA
objednávky rástli hlavne v obranných
systémoch zatiaľ čo v Ázii to boli civilné systémy.

Marine Harvest

FOTO: SITA

K tomu si treba ešte prirátať dividendu, ktorú Marine Harvest poskytuje vo výške viac ako 8 %, čo je v porovnaní s konkurenciou jednoznačne
najvyššia dividenda. Vysoké ceny
lososov pomáhajú spoločnosti generovať vyšší free cash flow ako v minulosti a na základe toho by sa mohol
zvyšovať podiel na výplatu akcionárov cez dividendu z čistého zisku. Záujem o akcie prejavuje aj najväčšia
investičná firma na svete Blackrock,
ktorá nakúpila do svojho portfólia
viac ako 460 tisíc akcií a zvýšila tak
svoj podiel v spoločnosti na 5.05 %.

porovnáme prvý rok 2016 a tohtoročný prvý polrok tak tržby boli vyššie o
11 %, EPS vyšší až o 29 % a free cash
flow sa zvýšil o 20 %. EPS má rásť v
roku 2017 o 17 %, v roku 2018 o 11 % a
8 % rast sa očakáva v roku 2019. Tržby
by mali rásť o niečo pomalšie; v roku
2017 10 %, 2018 o 6 % a 7 % v roku 2019.
Najväčšiu časť príjmov generuje spoločnosť v Severnej Amerike čo v roku
2016 predstavovalo 73.9 % celkových
príjmov. Nemecko je druhým najväčším trhom s 11 % celkových príjmov,
nasleduje zvyšok Európy (7% ), Ázia
(4.2% ) a zvyšok sveta (4% ).

cov ako sú Boeing a Airbus však tvoria
väčšinu produkcie. Federálna správa
letectva udelila spoločnosti certifikáty na 2 nové motory, ktoré znižujú
spotrebu paliva o 16 % a tak šetria
aerolinkám náklady a zároveň šetria
aj životné prostredie. Spoločnosť obdržala na nový motor PW1000G cez
8000 nových objednávok. Ďalšou pozitívnou správou je očakávaný nárast
množstva leteckej dopravy aj množstva pasažierov pre rok 2017, čo bude
viesť k výrobe nových motorov, ktoré
budú potrebovať komponenty práve
od MTU Aero Engines AG.

MTU Aero Engines AG

Keď sa pozrieme na jednotlivé
prevádzkové jednotky spoločnosti
MTU Aero Engines AG, tak najlepšou prevádzkovou jednotkou bolo v
prvom polroku jednoznačne MRO
(údržba, opravy a generálne opravy).
Nárast profitu v MRO je oproti rovnakej časti roku 2016 o 32 %. MTU Aero
Engines AG má licenciu na údržbu a
opravy najviac používaných leteckých
motorov, napríklad CFM56 a V2500,
ktoré poháňajú lietadlá rodiny Airbus
A320 a Boeing 737. Schopnosť generálnej opravy motorov CFM56 je najlepšou príležitosťou na dlhodobý ziskový rast. Dokopy je nainštalovaných
a novo objednaných viac ako 40 000
týchto motorov, z toho 20 000 reálne
lieta. 10 000 motorov je mladších ako
7 rokov, čo znamená že ich bude čakať
prvá generálna oprava, ktorých časť
bude vykonávať práve MTU Aero Engines AG. Za generálne opravy spoločnosť vyberá v priemere maržu nad 8
%. Druhá generálna oprava nasleduje
5 až 6 rokov po prvej. Predpoklad do
budúcnosti je, že počet generálnych
opráv sa bude zvyšovať v dôsledku
lacnej ropy, ktorú aerolinky využívajú
na dlhšie lety a tak sa motory skorej
opotrebujú. Rovnako cez 3000 motorov V2500 čakajú v najbližšej dobe
generálne opravy, kde spoločnosť tak
isto vyberá maržu cez 8 %.

Red Hat, Inc.

Profil:
MTU Aero Engines AG vyvíja a
vyrába motory, poskytuje svojim zákazníkom servis a podporu. Okrem
toho predáva výrobcom a prevádzkovateľom motorov tlakové turbíny po
celom svete. MTU chce, aby jej zákazníci boli poháňaní do veľkých výšok.
Spoločnosť je jedným z najväčších výrobcov komponentov leteckých motorových súčiastok na svete. MTU má tri
prevádzkové jednotky: komerčné motory, ktoré zahŕňajú výrobu nízkotlakových turbín, komponentov vysokotlakových turbín, vysokotlakových
kompresorov a náhradných dielov;
vojenské projekty, ktoré sú rozvíjané
prostredníctvom aliancií s výrobcami
originálnych strojov a sú vytvorené
na základe zákazky; a obchodné služby MRO (údržba, opravy a generálne
opravy) pre komerčné i vojenské prúdové motory. Spoločnosť začala ako
dcérska spoločnosť spoločnosti Daimler AG, ale bola nadobudnutá súkromnou investičnou spoločnosťou v
roku 2003 a uvedená na burzu o dva
roky neskôr. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Mníchove v Nemecku. Spoločnosť zamestnáva viac ako 8 000
zamestnancov.
Analýza:
MTU Aero Engines AG zverejnil
posledné hospodárske výsledky za
druhý kvartál 28.7.20017. Výsledky
dopadli pozitívnym prekvapením,
keď zisk na akciu (EPS ) bol o 10.7 %
vyšší ako sa očakávalo a tržby tak isto
prekonali očakávania o 2.5 %. Výška
tržieb v druhom kvartáli bola 1.28 miliardy EUR. Najbližšie roky sa očakáva rast EPS ako aj tržieb. Celkovo keď

Druhou prevádzkovou jednotkou
je výroba motorov alebo ich častí,
ktorá tvorí 54 % celkových príjmov
spoločnosti. Výroba je pre spoločnosť
výnosnejšia ako MRO keď priemerná
marža v prvom polroku 2017 bola 15.3
% oproti 8.8% z MRO. V prvom polroku 2017 príjmy z tejto prevádzkovej
jednotky oproti roku 2016 vzrástli o 3
% v súkromnej doprave, ale vojenské
kontrakty zaznamenali pokles o 28 %.
Kontrakty pre súkromných doprav-

Profil:
Red Hat, Inc. vyvíja a poskytuje
otvorený zdrojový softvér zahŕňajúc
Red Hat Linux operačný softvér. Webová stránka spoločnosti poskytuje
informácie a novinky o zdrojovom
softvéry a zastrešuje online komunitu používateľov a developerov daného softvéru. Spoločnosť dominuje na
trhu s operačným systémom s operačným systémom s otvoreným zdrojovým kódom (OS), ktorý je hlavným
konkurentom operačného systému
Microsoft Windows. Okrem produktového radu spoločnosti Red Hat Enterprise Linux zahŕňa aj aplikácie pre
správu databáz, obsahu a spolupráce;
server a vstavané operačné systémy; a nástroje na vývoj softvéru. Red
Hat tiež poskytuje konzultácie, vývoj
aplikácií na zákazku, podporu a školenia. Podnikový model spoločnosti
je kombináciou poskytovania bezplatného softvéru s otvoreným zdrojovým kódom spájaného s podporou
na základe predplatného, školením
a integračnými službami. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Raleigh, NC, v
USA a spoločnosť zamestnáva 10 500
zamestnancov.
Analýza:
Spoločnosť Red Hat zverejnila posledné hospodárske výsledky
25.9.2017. Druhý kvartál 2018 dopadol
nad všetky očakávania pozitívne, EPS
prekonalo odhady o 14.7 % a dosiahlo
hodnotu 0.77 USD na akciu a tržby
boli o 3.4 % lepšie až 723 miliónov
USD. Red Hat zaznamenáva neustále
rastúci trend príjmov a tento kvartál bol už 62. v rade bez zakopnutia.
Najväčšie príjmy až 67 % zaznamena-
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Analýzy

VISA - prevádzkovateľ platobných a kreditných kariet Visa v poslednom kvartáli fiškálneho roka 2016/17 zaznamenal 11%-ný nárast zisku. Motorom expanzie bol nákup Visa Europe.

la spoločnosť v infraštruktúrnych
technológiách avšak táto časť príjmov rástla najpomalšie, „len“ 14
%. Najväčší rast zaznamenali nové
technológie a aplikácie s ročným
nárastom 44 %. Nad výbornými
kvartálnymi výsledkami bol hlavne
trend a zvýšený dopyt po cloudových a kontajnerových riešeniach
pracovného vyťaženia. Nové produkty ako OpenShift a OpenStack
pomohli zvýšiť počet objednávok.
Spoločnosť rozšírila svoje obchodné
partnerstvá a spolupracuje so spoločnosťami ako sú giganti Amazon.
com, Microsoft, SAP a International
Business Machines. Dohody s danými spoločnosťami by mali aj naďalej
zvyšovať tržby z cloudových a kontajnerových platforiem. Za fiškálny
rok 2017 spoločnosť zaznamenala aj na základe zavedenia nových
produktov rast tržieb slušných 18
% a pre rok 2018 sa očakáva ďalší
rast až 20 %. Najvyššiu maržu, 93
% dosahuje z predplatného svojich
produktov. International Data Corporation očakáva, že do roku 2020
sa bude počet nových licencií na
operačné systémy zvyšovať ročne o
8 %. Red Hat by mal tento priemer
prekonať, keď počet predplatiteľov
za neplatený Linux by mal ročne
rásť o 15.4 % a 12 % pre platenú verziu. Najväčší hráč na trhu Microsoft
by mal v priemere do roku 2020
strácať 3 % predplatiteľov. Red Hat
je tretím najväčším hráčom na trhu
s operačným systémom s trhovým
podielom 12 %, keď ho predbehli len
IBM a Microsoft. Na základe daných
informácií očakávame, že Red Hat
bude na trhu dosahovať silný rast aj
naďalej.

Visa
Profil:
Visa Inc. prevádzkuje maloobchodnú elektronickú platobnú sieť
a riadi globálne finančné služby.
Spoločnosť tiež ponúka globálny
obchod prostredníctvom prevodu
hodnoty a informácií medzi finančnými inštitúciami, obchodníkmi,
spotrebiteľmi, podnikmi a vládnymi subjektmi.
Spoločnosť Visa prevádzkuje
najväčší platobný systém pre spotrebiteľov na svete (ďaleko pred rivalmi MasterCard a American Express) a môže sa pochváliť takmer
2,5 miliardou kreditných a iných
platobných kariet v obehu vo viac
ako 200 krajinách. Ako súčasť svojej činnosti spoločnosť udeľuje vízum členským inštitúciám, ktoré
vydávajú a uvádzajú na trh svoje
vlastné produkty Visa a zúčastňujú
sa na platobnom systéme VisaNet,
ktorý poskytuje služby autorizácie, spracovania a vysporiadania.
Spoločnosť tiež ponúka debetné
karty, internetové platobné systémy, inteligentné karty s ukladaním
hodnoty a cestovné šeky. Sieť Visa
spája tisíce finančných inštitúcií
na celom svete. Sídlo spoločnosti sa nachádza v San Franciscu v
Spojených Štátoch Amerických a
zamestnáva viac ako 11 300 zamestnancov.
Analýza:
Spoločnosť dosiahla v treťom
kvartáli 2017 výborné hospodárske

SMCP SAS chce ešte viac
posilniť svoju pozíciu vo svete
Spoločnosť SMCP SAS oznámila dňa
26. septembra 2017 plány na prvotné upísanie akcií na burze Euronext
v Paríži. Spoločnosť plánuje získať
finančné prostriedky vo výške 120
miliónov eur. Očakáva sa, že akcie
budú kótované na burze na jeseň tohto roka. Dôvodom IPO je najmä posilnenie pozície firmy na globálnom
trhu a taktiež strategické posilnenie

majoritného akcionára – spoločnosť
Shandong Ruyi Technology Group.
Upísanie akcií pomôže aj naďalej dosahovať výrazný rast firmy, a taktiež
podporí globálny rozvoj spoločnosti.
SMCP SAS je spoločnosť so sídlom
vo Francúzsku, ktorá navrhuje a
predáva oblečenie a módne doplnky
prostredníctvom
svojich
troch
značiek - Sandro, Maje a Claudie

výsledky. Zisk na akciu prekonal
očakávania o 6.43 % s hodnotou
0.86 USD za akciu a tržby presiahli 4.5 miliardy USD, čo bolo taktiež
pozitívnym prekvapením oproti
konsenzu analytikov, ktorý prekonali o 4.7 %. Za nárastom v treťom
kvartáli boli hlavne platby mimo
USA, obzvlášť v Európe. Visa generuje zisk najmä zo spracovania platobných dát, cez 1.98 miliardy USD
v 3Q. Objem obchodov v ktorých
boli použité produkty Visa dosiahol
len za tretí kvartál nárast oproti
minulému roku z 1.25 bilióna USD
na 1.73 bilióna USD, čo znamená že
na ročnej báze objem stúpol o viac
ako tretinu. Počet transakcií vykonaných taktiež narástol z 30 miliónov na 42 miliónov a v obehu sa
zvýšil počet Visa kariet z 2.4 na 3.1
miliardy.
Budúcnosť pre Visu vyzerá rovnako sľubne. V roku 2018 by mali
príjmy rásť najmä vďaka novej
cenovej politike pre európskych
klientov. Dôležitým prvkom v budúcom raste spoločnosti sú cezhraničné platby a teda dlhodobá ziskovosť závisí na medzinárodnom
cestovnom ruchu a obchode.
Marža, ktorú Visa účtuje za svoje služby sa neustále narastá najmä
vďaka zisku z rastúcej veľkosti poskytnutých služieb, čo znamená že
ak Vise budú naďalej pribúdať držitelia kariet, narastať počty platieb
a ich objemy spoločnosť bude naďalej zvyšovať maržu. Visa vyplatila svojim akcionárom približne 2.1
miliardy USD vo forme dividende a
spätných odkúpení.

Pierlot. Tieto tri značky sa snažia
analyzovať aktuálny trend a aj preto
sú tak obľúbené. Medzi zákazníkov
sa zaraďujú muži aj ženy a oblečenie
je zamerané na každodenný život, prácu alebo zábavu. Obchody
spoločnosti sa nachádzajú najmä v
luxusnejších lokalitách. Aktuálne
prevádzkuje viac ako 1200 predajných
miest a pôsobí v 36 krajinách, ako
napríklad Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Kanada, Spojené
štáty americké, Čína, Austrália. Vďaka úspešnej stratégii dosahujú neustále silný medziročný rast, pričom
behom troch rokov navýšili svoje

SNPS
Profil:
Synopsys, Inc. dodáva riešenia na
automatizáciu elektronického dizajnu
na globálny trh s elektronikou. Spoločnosť poskytuje dizajnérske technológie tvorcom vyspelých integrovaných
obvodov, elektronických systémov a
systémov na čipoch. Synopsys tiež poskytuje konzultačné služby a podporu
svojim zákazníkom, aby zjednodušila
celkový proces návrhu a urýchlila čas
na uvedenie na trh. Ak by sme to chceli
zhrnúť, Synopsys je popredným poskytovateľom softvéru a služieb v oblasti
automatizácie elektronického dizajnu
(EDA). Jeho produkty používajú dizajnéri integrovaných obvodov (IC) na vývoj, simuláciu a otestovanie fyzického
návrhu integrovaných obvodov pred
výrobou a potom testovanie hotových
výrobkov na chyby a bezpečnostné zraniteľnosti. Spoločnosť tiež poskytuje
polovodičové duševné vlastníctvo (SIP),
vopred navrhnuté obvody používané
ako súčasť väčších čipov. Zákazníci
prichádzajú z rôznych trhov, ale predovšetkým od polovodičových a elektronických výrobných odvetví. Intel je jeho
najväčším zákazníkom. Spoločnosť
Synopsys ponúka softvérové licencie
založené na čase, kde zákazníci ročne platia za používanie a podporu, čo
tvorí približne polovicu svojho predaja
mimo USA. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Mountain View v USA a zamestnáva viac ako 10 500 zamestnancov.
Analýza:
Posledné hospodárske výsledky
z tretieho kvartálu 2017 dopadli pod-

tržby až o dvojnásobok. V roku 2016
zaznamenali nárast tržieb o 16,4% a
nárast ziskov až o 22%. Spoločnosť
úspešne expanduje a mimo francúzska dosiahla minulý rok nárast tržieb
o 24% a celkovo tvoria až 54% podiel.
Firme sa darí aj prostredníctvom elektronického obchodu, kde dosiahla
nárast až o 80% a aktuálne tvorí 10%
celkových tržieb firmy. Spoločnosť
má v úmysle stavať na sile ich jedinečného obchodného modelu a
pokračovať v implementácii svojej
víťaznej stratégie s cieľom potvrdiť
svoju dominanciu na globálnom trhu
s odevmi a príslušenstvom.

FOTO: SITA

ľa očakávaní so ziskom na akciu 0.92
USD a tržbami 695 miliónov. Očakávania do budúcnosti sú pre oba ukazovatele pozitívne. Zisk na akciu má
rásť 10 % v tomto roku a nasledujúce
roky v priemere 7.5 %. Tržby by mali v
roku 2017 narásť o 11 % a nasledujúce
roky 2018 a 2019 by mal byť nárast 5 %.
V porovnaní s konkurenciou by mali
tržby spoločnosti rásť nadpriemerným tempom. V odvetví sa síce nachádzajú spoločnosti, ktoré očakávajú
vyšší rast tržieb, ale keď sa pozrieme
na ich P/E ratio, tak je príliš vysoké v
porovnaní so Synopsysom, čo z jeho
konkurencie robí podstatne rizikovejší a drahší nákup. Vysoké P/E ukazuje investorovi aká je drahá akcia v
porovnaní s ziskom, ktorý generuje.
P/E hodnota 31.96, ktorú má Synopsys
je hlboko pod priemerom sektoru,
ktorý je cez 58 a naďalej má klesať až
k hodnote 24.34 čo ju spraví ešte lacnejšou pre investorov. Ďalším indikátorom zdravého rastu je aj ukazovateľ
OBV, ktorý sa zdravo pohybuje s cenou
akcie. Akcie od začiatku roku 2017
narástli viac ako 20 %, no analytici
naďalej očakávajú ich rast viac ako 9
%. Celkové globálne výdavky na technológiu rastú každým rokom a to dáva
investorom a analytikom pozitívne
signály, že príjmy spoločností v technologickom sektore, do ktorého Sysnopsys patrí a je na ňom závislý, budú
rásť aj naďalej.
-mfzdroj: Bloomberg Professional,
www.jenoptik.com, www.redhat.com,
www.marineharvest.com, www.synopsys.com,
www.mtu.de, www.corporate.visa.com

V roku 2016 spoločnosť Shandong
Ruyi Technology Group kúpila väčšinový podiel v SMCP za približne 1,3
miliardy eur vrátane dlhu. Shandong
Ruyi bol založený v roku 1972 a je jedným z najväčších výrobcov textilu
v Číne a patrí medzi 100 najväčších
čínskych medzinárodných podnikov.
Po verejnom upísaní akcii SMCP si jej
majoritný akcionár chce zachovať svoj
väčšinový podiel a zaväzuje sa podporovať ďalší rozvoj spoločnosti SMCP.
Taktiež je presvedčený, že verejný úpis
SMCP podporí ich globálny rozvoj a
pomôže sa firme zviditeľniť.
-jch-
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