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DAX slaví 30 let
Výnosy nejsou závratné
Hlavní německý akciový index DAX
se začal oficiálně kalkulovat přesně
před 30 lety - 4. července 1988.
Hned první obchodní den byl velmi
úspěšný. DAX vzrostl o 21,69 bodů
(necelá dvě procenta) a zakončil na
úrovni 1163,52 bodů. O třicet let
později
je
hodnota
indexu

18. ročník

podstatně vyšší. Ale investoři ve
skutečnosti s indexem vydělali
mnohem méně, než se běžně v
odborných
médiích
uvádí.
Například: aktuálně se německý
akciový index nachází na 12.200
bodech. Tato úroveň za třicet let
odpovídá zhodnocení ve výši 8,2
procenta p.a. Ale tato hodnota je
jen na papíře, realita je jiná. Důvod
je prostý. DAX se kalkuluje tak, že
jeho bodová hodnota zohledňuje
také vyplacené dividendy (tzv.
performance varianta). Ovšem
dividendy stejně jako podíly na
zisku podléhají srážkové dani, která
je například v ČR ve výši 15
procent. Ale němečtí investoři musí
počítat s daní až ve výši 28 procent.
Deklarované
zhodnocení
8,2
procenta p.a. jde tedy z velké části
především na vyplacené dividendy.

Třicet
největších
německých
koncernů
naopak
zhodnotilo
v dlouhodobém horizontu výrazně
méně, než se běžně uvádí. Pokud
bychom DAX kalkulovali v jeho
price variantě (bez vyplacených
dividend), byla by jeho hodnota
zhruba o osm procent nižší než jeho
úroveň na konci technologického
boomu tj. na jaře 2000. Pouze tento
index je relevantní pro srovnání
s americkým protějškem, širokým
indexem S&P 500 a technologicky
zaměřeným indexem Nasdaq 100
nebo celoevropským indexem
EURO STOXX 50. K tomu všemu je
nutné zohlednit také skutečnost, že
první burzovně kotovaný indexový
fond, prostřednictvím kterého lze
pohodlně investovat do všech akcií
indexu DAX, byl emitován až na
počátku roku 2001.
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BAT

onemarkets

Kdo chce investovat do čínského
internetového sektoru, nemůže toto
trio ignorovat. Chytré řešení má nyní
v nabídce Deutsche Bank. Tým z Xmarkets nedávno emitoval index
certifikát na nový BAT index. Označení
BAT znamená iniciály počátečních
písmen Baidu, Alibaba a Tencent.

Cena futures kontraktů za barel
americké lehké ropy West Texas
Intermediate (WTI) se v letošním roce
pohybuje mezi 58 až 75 USD. Na
začátku roku 2017 se OPEC dohodla
na omezení dodávek o téměř 1,8
milionu barelů denně s cílem zastavit
propad cen ropy.

Strategie | strana 3

Strategie | strana 3

TECH-STARS INDEX

ZJ 11.2018

02

Profitéři indexové reformy v jednom balíčku
V únoru letošního roku oznámila
Deutsche Börse obsáhlou reformu
německých výběrových benchmarků.
Následně byl tento záměr obsáhle
diskutován s mnoha významnými tržními subjekty a v polovině května provozovatel indexu zveřejnil podrobnosti reformy.
Podle očekávání dojde k velkým
změnám především v segmentu mid
a small caps. Významná pozornost je
zaměřena na zrušení dosud existující

sektorové klasifikace na „Classic“ a
„Tech“, která je rozhodující pro následné zařazení vybraných akciových
společností do indexů MDAX, SDAX
nebo TecDAX.
Touto změnou bude technologickým společnostem umožněn přístup
také do segmentu MDAX nebo SDAX.
S těmito změnami přizpůsobuje
Deutsche Börse své předpisy mezinárodním standardům.

V jiných zemích je totiž běžnou
praxí, že technologické společnosti
jsou zohledněny ve více indexech.
Nejlepším příkladem je USA: Více než
90 procent akciových titulů z indexu
Nasdaq 100 je také zohledněno v indexu S&P 500, včetně společností
jako jsou Amazon, Apple a Facebook.
Odstranění segmentace povede
k tomu, že se u indexu MDAX zvýší
počet členů ze současných 50 na 60.
Index pro small caps SDAX bude
mít v budoucnosti dokonce 70 členů
místo aktuálních 50.
Technologický index TecDAX zůstává nezměněn, a i nadále bude obsahovat 30 akcií. Tyto změny vstoupí
v platnost k 24. září.
Provedených změn se někteří investoři obávají a očekávají, že budou
mít vliv na riziko a výnos.

Pro snížení těchto obav začala
Deutsche Börse kalkulovat tzv.
„Schattenindizes“(česky stínové indexy).
Tyto indexy odrážejí hodnotový
vývoj MDAX, SDAX a TecDAX při zohlednění nových pravidel. „Stínové“
indexy přinášejí zajímavé výsledky.
V budoucnosti se očekává, že 13
dosavadních členů indexu TecDAX se
zohlední také v benchmarku MDAX.
Toto dvojité členství se může projevit
jako růstový stimulátor. Je to z důvodu, že do indexu MDAX je zainvestováno relativně velké množství pasivně řízených investic.

Index zahrnuje profitéry
Investorský magazín „Der Aktionär“
vyvinul ve spolupráci s americkou investiční bankou Morgan Stanley řešení, které investorům umožní vsadit
si cíleně na největší profitéry této indexové reformy.

Za tímto účelem byl emitován
„Tech-Stars Index“, který zohledňuje
hodnotový vývoj vybraných deseti akcií: 1&1 Drillisch, Freenet, Morphosys,
Sartorius, Siemens Healthineers, Siltronic, Qiagen, Telefónica Deutschland, United Internet a Wirecard.
Váhové zastoupení jednotlivých
cenných papírů se bude orientovat
podle tržní kapitalizace volně obchodovaných akcií. Jinými slovy: „těžké
váhy“, které nejvíce těží z indexové
reformy, mají v novém výběrovém barometru větší váhu.
Morgan Stanley emitovala na
Tech-Stars Index tři rozdílné Mini Future Long-certifikáty s počáteční pákou mezi 3,0 až 5,0 a také FaktorLong certifikáty s pákovou od 1,0 až
5,0. Pro Tech-Stars Index jsou poplatky stanoveny ve výši 1,0 procenta
za rok.

Tech-Stars Index

TecDAX: Index letí strmě vzhůru
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Profitéři v balíčku
Nový „Tech-Stars“ Index zohledňuje deset potenciálních profitérů indexové reformy. Z nabídky
si mohou investoři zvolit produkt s rozdílnou pákou, který přesně odpovídá individuálnímu výnosově-rizikovému profilu.

BAT-INDEX
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Internetoví giganti z Číny
V dnešní době se pod pojmem
technologie automaticky vybaví
americké koncerny jako jsou Amazon, Facebook nebo Alphabet (to je
nový název mateřské společnosti
prohlížeče Google). Mimo USA se
v posledních letech etablovaly společnosti, které jsou dnes stejně tak
silné a také inovativní. V první řadě
se jedná od techologické společnosti z Číny, které dosahují podobného úspěchu jako Amazon, Google & Co. V Říši středu dominují
zejména tři společnosti, které nelze
v této
souvislosti
opomenout:
Baidu, Alibaba a Tencent. Tyto
firmy jsou čínskými protějšky amerických koncernových gigantů, jakými jsou Alphabet, Amazon a
Facebook. V současnosti přesahuje tržní kapitalizace tří čínských
koncernů hodnotu 1 bilionu dolarů,
ovšem lví podíl na tomto výsledku

mají Alibaba a Tencent. Zároveň
obě tyto společnosti zaujímají také
přední místa mezi deseti nejhodnotnějšími značkami v asijském regionu. Dokonce i v mezinárodním
srovnání lze pozorovat výrazný posun: Tencent má tržní hodnotu 179
miliardy dolarů a v celosvětovém
žebříčku se řadí na páté místo. Alibaba dosáhla v uplynulém období
nejvýraznějšího zhodnocení o plných 92 procent a její současná
tržní hodnota se vyšplhala na 113
miliard dolarů.
Čínské společnosti hrají důležitou roli také z hlediska růstu obratu
a zisku. V roce 2017 dosáhl obrat
společnosti Tencent 37,03 miliardy
dolarů a byl těsně překonán Alibabou, kde se obrat vyšplhal na 39,97
miliardy dolarů. Ovšem u zisku si
koncern Tencent (11,14 miliardy

USD) opět vydobyl první místo před
Alibabou (9,98 miliardy USD). Baidu
ve stejného období dosáhl obratu
ve výši 13,21 miliardy USD a vygeneroval zisk na úrovni 2,81 miliardy
USD. Podobně jako Amazon, Facebook a Alphabet, patří tři čínské
koncerny k burzovním superstars.
Pokud zohledníme poslední tři
roky, tak v eurovém vyjádření zhodnotily akcie Tencent o 152 procent,
Alibaba o 135 procent, a i Baidu o
„skromných“ 22 procent.
Z dnešního pohledu nelze rozpoznat žádné indicie, které by signalizovaly konec růstového trendu,
spíše naopak. Plánovaná IPO dceřiných společností Ant Financial
(Alibaba) a Tencent Music (Tencent), by mohly kurzy mateřských
koncernů posunout do nových výšin.

Tencent, Alibaba a Baidu patří mezi Stars čínských burzovních trhů
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Standardní čínská investice
Tento tracker umožní investorům participovat v
poměru jedna ku jedné na hodnotovém vývoji tří
akcií Baidu, Alibaba a Tencent („BAT“) s neomezenou dobou trvání a bez poplatků.

Čínské trio v jednom balíčku
Kdo chce investovat do čínského
internetového sektoru, nemůže toto
trio ignorovat. Chytré řešení má
nyní v nabídce Deutsche Bank.
Tým z X-markets nedávno emitoval
index certifikát na nový BAT index.
Označení BAT znamená iniciály počátečních písmen tří koncernů.
Nový index tak odpovídajícím způsobem zohledňuje hodnotový vývoj
akcií společností Baidu, Alibaba a
Tencent. BAT Index je kalkulován

ICF BANK AG ve formě Net Total
Return. To znamená, že čisté dividendy budou do indexu opět reinvestovány. Pomocí BAT trackeru
mohou investoři participovat na
hodnotovém vývoji BAT indexu, a
to bez časového omezení a bez
manažerských poplatků. Tento
cenný papír se může stát standardní investicí a neměl by proto
chybět v žádném dobře diverzifikovaném investičním portfoliu.

KOLUMNA

konjunkturu a současně také globální poptávku po ropě. Podle
energetické agentury EIA v současnosti dosahuje těžba ropy v USA
rekordních úrovní. To se od začátku
roku rovněž odráží také v nárůstu
zásob.

Sebastian Bleser
HypoVereinsbak onemarkets
Cena futures kontraktů za barel
americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) se v letošním roce
pohybuje mezi 58 až 75 USD. Na
začátku roku 2017 se organizace
zemí vyvážejí ropu OPEC dohodla
na omezení tržních dodávek o
téměř 1,8 milionu barelů denně s cílem zastavit propad cen ropy.

l

Tento záměr vyšel a cena ropy
začala růst. Současně se v USA
v druhé polovině roku 2017 snížily
zásoby ropy o zhruba jednu pětinu.
Na konci loňského roku došlo
k prodloužení těžebních omezení,
které je prozatím platné až do
konce roku 2018. Toto rozhodnutí
posunulo na přelomu roku cenu
ropy nad úroveň 60 USD za barel.
Následný dočasný růst cen ropy se
otočil na úrovni 75 USD a v posledních týdnech byl zaznamenán pokles. Velký vliv na cenu má eskalující obchodní konflikt mezi USA a
Čínou. Je dobře možné, že rostoucí
cla na obou stranách zatíží globální
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Předminulý týden se OPEC společně se svými partnerskými zeměmi (jako Rusko) dohodl, že dojde
ke zvýšení denní těžby o 1 milion
barelů. V příštích týdnech bude
cena ropy velmi ovlivněna dalším
vývojem obchodní války mezi USA
a Čínou. Investoři by neměli ve
svých rozhodnutích opomenout ani
Írán. V ropném kartelu je tato země
třetím největším producentem.
Současné nově uvalené sankce
USA vůči Íránu počítají s přechodným obdobím 180 dnů a pak dojde
k izolaci Íránu – prozatím s nejasnými důsledky.
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Oldie postoupí
do ATX

Porr se může pochlubit téměř
150letou burzovní historií. Je nejstarší rakouskou společností, která
se kotuje na vídeňském burzovním
parketu, a to již od roku 1869. Nyní
se cenné papíry této stavební společnosti poprvé ve své historii zohlední v hlavním rakouském akciovém indexu ATX. Vzestup do vůdčího rakouského indexu je naplánován na 18. července. Tento vývoj je
výsledkem pozitivního kurzovního
zhodnocení. Hodnota akcií společ-

nosti vzrostla v uplynulém roce o
bezmála 30 procent a patřila k nejlepším z celé Evropy. Analytici počítají s dalším růstovým potenciálem o téměř 30 procent. Odvážní investoři mohou využít faktor certifikát z emisní dílny Morgan Stanley.
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Z pohledu technické analýzy se
hranice podpory lehké ropa WTI
nachází na úrovni 65 USD. Pokud
se udrží nad touto úrovní, existuje
šance na pokračování vzestupného
trendu až do oblasti úrovně letošních maxim. Na tomto trendu mohou investoři profitovat prostřednictvím call-warrantu z emisní dílny
HypoVereinsbank onemarkets.
Pod úrovní této podpory existuje
riziko, že medvědi převezmou iniciativu. V tomto případě je pro rizikově orientované investory vhodným produktem put-warrant na
WTI-future.
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