
Market Update
Peter Janušek



Kam sa dostali akciové trhy od krízového roku 2009?

• S&P 500 (Total return v USD) vzrástol o 233%

• Stoxx Europe 600 (TR v EUR) vzrástol o 118%

• MSCI Emerging markets (TR v USD) vzrástol o 
56%



Rast akcií zvyšuje relatívnu valuáciu



Akcie vyspelých trhov už nie sú lacné

• Americké akcie sa obchodujú za 20,6 násobok ročných ziskov, pričom historický priemer
je 14,8! (To znamená takmer 39% predraženie a návrat na dlhodobý priemer by
predstavoval prepad o 28%)

• Pomer ceny a účtovnej hodnoty akcie je 3,4 (historický priemer 2,1)

• Pomer ceny a cash flow na akciu je tak isto výrazne nad priemerom (13,5 vs. 7,2)

• Ani pomer P/S (cena/tržby na akciu) s aktuálnou hodnotou 2,2 oproti 1,2 sa nevymyká z
trendu



Rozvojové trhy sú na tom inak...



EM valuácia podstatne konzervatívnejšia
• P/E 12,8 vs. 10,7 historický 

priemer
• P/BV 1,6 vs. 1,4
• P/CF 8,4 vs. 6,6
• P/S 1,2 vs. 1

Dôležitejšie je porovnať aktuálny 
diskont EM oproti DM vs. historický 
diskont:

Ukazovateľ Historický 
diskont

Aktuálny 
diskont

P/E -27% -38%

P/BV -33% -53%

P/CF -8% -38%

P/S -17% -45%



Potenciál vyvážený príslušnými rizikami

Dôvody na divergenciu

• Rastúce úrokové sadzby lákajú kapitál do 
USA

• Obchodná vojna medzi USA a zvyškom 
sveta zvyšuje neistotu

• Situácia v Turecku spôsobuje výpredaje 
na rozvojových trhoch

• Silný dolár môže znížiť spotrebu 
niektorých rozvojových krajín – hlavne 
importérov komodít

Riziko má aj pozitívnu stranu

• V cenách je už pravdepodobne 
započítané plné riziko

• Prekvapenie skôr na pozitívnej strane
• Historická volatilita >20%



Kde sa ešte dá nájsť atraktívna príležitosť? 
Divergencia medzi cenami ropy a akciami 
energetických spoločností

Energetický sektor – ropa a plyn
• Globálny sentiment v súčasnosti narúša historickú koreláciu cien 

akcií s cenou ropy

• Z filozofie rast za každú cenu sa prechádza na návrat kapitálu 
akcionárom (Shell ohlásil 25 mld. EUR buyback program, 
globálny hráči Anadarko, Chevron a ďalší zvyšujú dividendy a 
navyšujú buyback)

• Firmy pri súčasných cenách ropy produkujú CF v takom objeme 
ako keď bola cena ropy 100 USD/barel 

• Roky rekordne nízkych investícií sa prejavujú v poklese rezerv

• Žiadne znaky ochladenia globálneho dopytu po rope, naopak, 
hrozba nedostatku a prudkého rastu cien v horizonte 2-3 rokov

• „Hedge“ rastúcich cien pohonných hmôt



Fixed income v rukách centrálnych bánk
ECB rate FED rate



Dôvody a dopady divergencie
• Rýchlejší ekonomický rast USA
• Rekordne nízka nezamestnanosť
• Uzatvorená produkčná medzera
• Miera inflácie na targetom
• Heterogénna povaha EU ekonomiky 
• Miera inflácie v EU stále veľmi nízka

• Apreciácia amerického dolára
• Presun kapitálu do USA
• Výpredaje na EM
• Výnosy štátnych dlhopisov 

neodpovedajú obsiahnutým rizikám
• Neadekvátne nízke miery 

hypotekárnych úverov
• Riziko vzniku bublín - reality



...a hlavne preto sú „konzervatívne investície“ 
„nekonzervatívne“

• Väčšina dlhopisových fondov dosahuje záporné 
výnosy na horizonte až 3 roky

• Úrokové sadzby v EU už nižšie nemôžu

• Rast úrokových sadzieb a s ním spojený rast 
výnosov SD nevyhnutne spôsobí prepad cien SD

• Investičný mandát portfólio manažérov 
neumožňuje zmeniť alokáciu fondu 
(zodpovednosť investora)

• Relatívne vysoké náklady za manažment fondov 
ďalej znižujú výkonnosť

Fond Mena 1m 3m 6m 1y 3y
KBC Multi Interest Cash EURO EUR -0,05 -0,13 -0,26 -0,60 -0,46
NN (L) Euro Liquidity  - P Cap EUR EUR -0,04 -0,11 -0,23 -0,48 -0,40

PARVEST Money Market Euro EUR -0,03 -0,12 -0,22 -0,41 -0,23
AM SLSP Euro Plus Fond EUR -0,03 -0,27 -0,47 -0,64 -0,15
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR -0,01 -0,03 -0,06 -0,10 -0,07
Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term EUR -0,05 -0,63 -1,00 -1,20 -1,40
Amundi Funds II - Euro Short Term A EUR ND EUR -0,16 -0,49 -0,82 -1,30 -1,44
ČSOB Privátny o.p.f. EUR -0,02 -0,14 -0,23 -0,32 -0,03
ESPA Reserve Corporate EUR 0,17 -0,48 -0,80 -0,51 0,25
ESPA Reserve Euro Plus EUR 0,00 -0,57 -0,66 -0,78 -0,06
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.  EUR 0,05 0,17 0,31 0,55 0,49
Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR EUR -0,02 -1,38 -2,38 -2,93 -3,94
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Hedged EUR EUR -1,61 -2,86 -5,15 -4,13 2,52
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR EUR -0,99 -3,22 -3,87 -3,74 1,60
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR -0,63 -1,57 -1,07 -1,33 -0,33
Amundi Funds II - Euro Bond EUR -1,19 -1,87 -0,79 -1,38 -0,46

Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR 0,21 -0,11 -0,42 -0,42 0,65
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 0,15 -1,21 -1,26 -0,34 2,95
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond A EUR (ND) EUR -0,63 -3,11 -4,95 -4,61 0,23
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR 1,78 2,22 3,45 -0,24 -1,64
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income-Currency Hedged EUR -0,08 -0,56 -2,07 -3,75 0,12
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A EUR HND EUR 0,09 0,06 0,34 -0,44 3,02
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 0,95 -0,64 -0,85 -2,58 1,64
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR -0,28 -0,72 -0,87 -1,41 -1,03
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR -0,64 -0,46 1,18 0,33 1,51
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 1,00 -1,10 -2,05 -1,33 0,30
AXA Eurobond EUR 0,02 -0,43 -1,00 -1,61 -0,45
ČSOB Dlhopisový  o.p.f. EUR 0,00 -0,59 -1,16 -1,70 -0,66
ERSTE Bond Danubia EUR -1,31 -5,09 -7,45 -8,52 -2,18
ERSTE Bond Emerging Markets EUR -0,06 0,09 -3,20 -4,00 1,99

ESPA Bond Euro Corporate EUR 0,32 0,04 -0,05 -0,26 1,65
GIS Euro Corporate Bonds EUR 0,24 -0,25 -0,51 -1,09 0,93
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR -0,03 -0,40 -0,08 -0,28 2,37
IAD - Bond Dynamic EUR -0,07 -0,64 -0,77 0,72 1,85
IAD - CE Bond o.p.f. EUR -0,34 -1,74 -2,42 -1,75 0,24
IAD - Český konzervativní EUR 1,08 -0,27 -0,59 1,72 1,99
IAD - EURO Bond EUR 0,03 -0,61 -1,04 -1,17 -0,39
IAD - EURO Cash EUR -0,10 0,06 0,14 0,90 2,38
KBC Bonds Corporates Euro EUR 0,24 0,11 0,07 -0,14 1,80
KBC Bonds Emerging Europe EUR -2,98 -7,95 -11,55 -12,75 -5,33
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR -0,67 -0,03 0,70 -1,39 -2,22
KBC Bonds High Interest EUR -0,54 -1,70 -2,73 -5,80 -2,78



= ... inak povedané akcie alebo dlhopisy?

EU
• „budúcoročná ziskovosť akcií“ 6,4%

• Výnos A – ratingových korporátnych dlhopisov 1,41%

• Trhový konsenzus rastu ziskov 8,5%

6,4% > 0,56%

USA
• „budúcoročná ziskovosť akcií“ 4,8%

• Výnos A – ratingových korporátnych dlhopisov 3,7%

• Trhový konsenzus rastu ziskov 14,63%

5,5% > 2,24%

• Yardeni model je výrazne naklonený akciovým trhom
• Európa atraktívnejšia ako USA



Dividendový výnos S&P 500 vs. 10y treasury

• Výnos 10 ročných dlhopisov je v súčasnosti cca 3%

• Dividendový výnos klesol pod 2%

• Ceny akcií ospravedlňuje vysoký predpokladaný 
rast ziskov 

• Aktuálny výplatný pomer 49%

• „Ospravedlniteľné“ P/E  22,5 (aktuálne 21)

• RAST KRIVKY O 100 BPS- CETERIS PARIBUS -
OSPRAVEDLŇUJE P/E LEN NA NÁSOBKU 16,5 
(PREPAD O 21,5%)



Dividendový výnos Eurostoxx 600 vs. 10y bund

• Výnos 10 ročného nemeckého dlhopisu 0,465% 

• Dividendový výnos 3,5%

• Rastové očakávania podstatne konzervatívnejšie 
oproti US trhom

• Aktuálny výplatný pomer 55%

• „Ospravedlniteľné“ P/E 16,5 (aktuálne 17)

• RAST KRIVKY O 100 BPS C.P. OSPRAVEDLŇUJE 
P/E LEN NA NÁSOBKU 13,5 (PREPAD O 20,5%)



Zdalo sa, že v rokoch 2016 a 2017 centrálne banky 
odobrali z trhov značnú časť rizika...

... rok 2018 to nepotvrdzuje:
• Prudké zvýšenie volatility v prvom kvartáli 

roku

• Neistota z návratu k protekcionizmu

• „Turecká nákaza“ 



Čo sa vlastne deje v Turecku?



Primárny efekt

• Prehrievajúca sa turecká ekonomika tlačila na 
rast cenovej hladiny

• Prezidentom ovplyvňovaná centrálna banka 
zlyhala v utiahnutí monetárnych skrutiek

• Strata dôvery a výpredaj tureckých aktív

• Prudký rast výnosov dlhopisov a 
znehodnotenie meny

• Efekt na EU obmedzený

• Expozícia EU bank voči bankovému sektoru

Sekundárny efekt

• Náklady na refinancovanie štátneho dlhu sa 
extrémne zvyšujú (trhy sa prakticky pre Turecko 
zavreli)

• Pomoc EU nepravdepodobná (možno Rusko, 
Čína, Qatar)

• 35% korporátneho dlhu je denominovaný v 
cudzej mene (EUR, USD)

• Zvýšenie úrokových mier hypotekárnych a 
spotrebných úverov

• Oslabená spotreba a následne ďalší pokles 
ekonomickej aktivity a recesia

• Dovolenka v Turecku ale bude lacnejšia 



Kam investovať v prostredí dlhodobo nízkych 
úrokových sadzieb?

Áno
• High dividend shares

• Inflation linked bonds

• Distressed bonds

• High yields bond (dlhopisy 
Arca Capital a pridružených 

spoločností)

Možno

• Akcie DM

• Akcie EM

• Komodity

• Štruktúrované produkty

Nie
• Pokladničné poukážky

• „Plain Vanilla“ Štátne 
dlhopisy

• Depozity

• Nehnuteľnosti



Ďakujem za pozornosť!

• Arca Brokerage Market update:
http://www.arcabh.com/index.php/dokumenty/pravidelne-reporty/


