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Insiders prodávají
Hlupáci kupují
Současné akciové nebe je plné
supů.
Kurzy
technologických
společností dosáhly nebeských
vrcholů a pomocí vhodných
warrantů na Nasdaq 100 nebo
TexDAX by dnes bylo možné
amortizovat ve velmi krátké době
jakoukoliv hypotéku. Dravé supy

19. ročník

pozvolna
nahrazují
početné
vzdušné
zámky.
Ocenění
společností Facebook, Amazon,
Netflix a Google praská ve švech.
Od roku 2013 vzrostla hodnota
proslulé
Social
Network
devítinásobně a současné P/E má
„pouze“ ve výši 26. Rockstar
Amazon to u ukazatele P/E dotáhl
na
138,
alespoň
prozatím.
Přeloženo do srozumitelné řeči:
Společnost Amazon by někdy
v budoucnosti
měla
vydělat
130násobek současného ročního
zisku (3,8 miliardy USD za rok
2017), aby bylo možné ospravedlnit
její současnou hodnotu. Vyjádřeno
v USD by bylo nutné vydělat ročně
494 miliard. Jde to vůbec? Jasně!
Alespoň podle Elona Muska šéfa
Tesly. To je šéf společnosti, která
za kvartál vyrobí bezmála 40 000

automobilů (pro srovnání Ford
vyrobí 400 za sekundu). Zatímco
CEOs technologických společností
vidí budoucnost velmi růžově,
postačí nahlédnout do registru
insider transakcí, který eviduje
SEC. Od června 2018 prodal
Facebook šéf Zuckerberg vlastní
akcie v hodnotě 1 miliardy USD.
Čtěte správně! Prodal, ačkoliv se
jedná o „the greatest company on
earth“.
Ale
pozor
seznam
pokračuje: Netflix, Nvidia, Oracle
atd. Manažeři rozličných „tech“
prodali
v posledních
týdnech
akciové balíky v hodnotách mezi 15
až 25 miliony USD. Rovněž Pichai
Sundar, CEO společnosti Alphabet,
prodal 5. července vlastní akcie
v hodnotě 11 milionů USD. Titulky
médií prozatím mlčí, všechno je
utajené. A budoucnost růžová.
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V červnu se uskutečnilo IPO dceřiné
2022. Přestup stál 112 milionů eur.
společnosti STS.

Strategie Aktuell · Seite 7
Emise | strana 2

Pick of the Week | strana 4

E-Power

Wikifolio

Indexu E-Power byl vyvinut ve
spolupráci s investičním časopisem
"Der Aktionär" a Morgan Stanley.
Kromě toho obsahuje tento barometr
ještě dvanáct dalších akcií společností,
které hrají důležitou roli v komoditách,
především v oblasti baterií a
v dlouhodobém horizontu.

Ještě
lepší
zhodnocení,
než
nejvýznamnější německý benchmark
dosáhl technologický sektor. Důvěra
v pozitivní vývoj společností ze
segmentu TecDAX a Nasdaq 100 je
stále neotřesitelná. Důvěra investorů je
také tématem wikifolií, které minulý
měsíc dosáhly velké přírůstky kapitálu.
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JUVENTUS FOOTBALL

E-POWER INDEX

Producenti lithia očekávají změny

Přestup Ronalda do Juventusu, by mělo přinést další milióny.
Odvážní investoři mohou zohlednit vhodné turbo.

Akcie většiny výrobců a těžařů lithia
klesly v tomto roce o více než 40
procent. Jedním z důvodů tohoto
vývoje byla relativně pesimistická
analýza, kterou v únoru tohoto roku
zveřejnila
americká
investiční
banka Morgan Stanley. Závěry studie jsou jasné a analytici v blízké
budoucnosti očekávají přebytek zásob lithia. Ale postupně se množí
hlasy, které pokládají minulé výprodej za přehnané. Například jiná
americká investiční banka Goldman
Sachs považuje za neopodstatněné
obavy mnoha investorů, kteří očekávají záplavu nabídek z nově otevřených dolů. Investiční bankéři
spíše poukazují na to, že bude stále
těžší otvírat nové lithiové doly. Současně by se do roku 2025 měla poptávka po lithiu zvýšit o čtyřnásobek, především díky rostoucímu
prodeji elektrických automobilů.
Goldman Sachs se pokouší o zajímavou analogii: naposledy, kdy poptávka po nějaké komoditě tak

Po devíti letech strávených v Realu
Madrid se jeden z nejlepších světových fotbalistů Cristiano Ronaldo
přestěhuje z týmu španělského vítěze Champions-League do dresu
italského šampiona Juventusu
Turín. 33-letý portugalský útočník
podepsal smlouvu do roku 2022.
Přestup stál 112 milionů eur. Ve
skutečnosti měl Ronaldo ve
smlouvě s Real Madridem stanoven
poplatek za přestup ve výši jedné
miliardy eur. Podle agentury Medias se však tento poplatek již před

rychle vzrostla, to bylo na počátku
19. století a jednalo se o ropu a
plyn. Tehdy se poptávka v průběhu
desetiletí zčtyřnásobila. Oznámení,
že v nejbližším období bude do provozu uvedeno velké množství nových mega-továren na výrobu baterií. K dnešnímu dni bylo oznámeno
30 nových mega-továren na výrobu
baterií (v roce 2014 to byly pouze
tři). „Spolu s neustále rostoucí poptávkou výrobců automobilů, kteří
chtějí elektrifikovat své vozové flotily, očekáváme, že lithiové trhy budou dostatečně úzké, aby odměnily
etablované výrobce,“ uvádí ve své
analýze Goldman Sachs. Americká
banka investorům doporučuje, aby
nakoupili akcie amerických výrobců
Albemarle a FMC. Zároveň předpovídá, že by se hodnota těchto cenných papírů mohla zvýšit o dalších
34 respektive 30 procent. Obě akcie jsou také zahrnuty do indexu EPower, který byl vyvinut ve spolupráci s investičním časopisem "Der
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Aktionär" a Morgan Stanley. Kromě
toho obsahuje tento barometr ještě
dvanáct dalších akcií společností,
které hrají důležitou roli v komoditách, především v oblasti baterií a
v dlouhodobém horizontu tak nabízejí dobré perspektivy. Index je statický, což znamená, že nebudou
provedeny žádné úpravy kromě případných akvizic. Navíc neexistuje
žádné pravidelné váhové přizpůsobení. Faktor certifikát s faktorem
jedna funguje podobně jako indexový certifikát
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několika měsíci snížil na 120 milionů eur. To umožnilo tuto z počátku
velmi překvapivou dohodu.Italská
média se předhánějí v oslavných
ódách. "Gazzetta dello Sport" dokonce mluví o "obchodu století". Ve
skutečnosti by Ronaldova změna
dresu měla výrazně zvýšit prodej
klubových suvenýrů a přinést do
pokladny Juve další miliony eur. Minimálně akcie fotbalového klubu již
zareagovaly prudkým růstem. Na
burze v Miláně se na konci června
akcie obchodovaly za 65 centů a po
završení přestupu se vyšplhaly na
92 centů. Na německé obchodní
platformě (Tradegate) to Juve akcie
dokonce dosáhly až na úroveň 1,16
eur – tj. růst o 80 procent za méně
než dva týdny. Takové zhodnocení
bylo velmi přehnané a následná korekce ustálila cenu akcií na úrovni
80 centů. K tomu přispěly také spekulace ohledně možného prodeje
nebo odchodu jiných „hvězd“ z Juventusu. Navíc bylo oznámeno, že
klub a jeho majitel, Fiat CEO Andrea
Agnelli, zaplatí za celý „balíček“ s
nálepkou Ronaldo mezi 340 až 400
miliony eur. Nicméně v konečném
součtu se tato transakce může pro
Juve vyplatit – především když se
dostaví toužený sportovní úspěch.
Spekulativně orientovaní investoři
mohou pro svoji alokaci využít MINI
z
emisní dílny HVB (ISIN
DE000HX0M232).

WIKIFOLIO
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Úspěšné a velmi žádané
Oblíbená portfolia na wikifolio.com
První prázdninový měsíc se hlavní
německý akciový index DAX ukázal
v lepším světle a zhodnotil o 4 procenta. To více než dostatečně vykompenzovalo ztráty z předchozích
měsíců. Ještě lepší zhodnocení,
než nejvýznamnější německý benchmark dosáhl technologický sektor. Důvěra v pozitivní vývoj společností ze segmentu TecDAX a
Nasdaq 100 je stále neotřesitelná.
Důvěra investorů je také tématem
wikifolií, které minulý měsíc dosáhly
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největší přírůstky investovaného
kapitálu.
Podmíněná důvěra
Od 0 na více než 1 milion eur za
pouhé čtyři týdny se zvýšila hodnota zainvestovaného kapitálu do
wikifolio certifikátu „BBI Rolling“ od
tradera Jaroslava Brzoně („BBI“).
V portfoliu
jsou
obchodovány
pouze investiční certifikáty a ETFs,
přičemž důraz je kladen na "příznivě oceněné bonusové certifikáty".

V současné době zohledňuje vzorové portfolio 17 certifikátů (bonus
a diskonty), které dohromady tvoří
až 50 procent portfolia. Zbytek prostředků se drží jako hotovost. Jasnou těžkou vahou je klasický bonusový certifikát od UBS, jehož pokladem je akcie SAP a při splatnosti (v
červnu 2019) obdrží investoři minimálně částku ve výši 120 EUR, za
předpokladu, že akcie se do splatnosti certifikátu nikdy nedostane
pod bariéru, která se nachází na
úrovni 86 EUR. Aktuálně se akcie
SAP kotuje zhruba za 100 EUR.
V případě úspěchu, i bez růstu podkladového aktiva, bude inkasován
výnos ve výši bezmála 13 procent.
Možné bude dosáhnout i vyšších
výnosů, pokud se pokladová akcie
SAP bude obchodovat nad úrovní
120 EUR. Wikifolio bylo vytvořeno
teprve před třemi měsíci, takže data
o performance (+7 procent při podobně vysoké maximální ztrátě) nemají prozatím přílišnou vypovídací
hodnotu. Trader svým dosavadním
track-record na wikifolio.com očividně vzbudil u investorů nezbytně
nutnou důvěru.
Ziskový backtest
Podobné konstelace nabízí wikifolio „PLATOW trend & sentiment
2.0“, které je spravováno burzovním médiem „PLATOWDerivate“.
Ačkoli bylo to wikifolio emitováno

teprve na konci dubna a dosažené
zhodnocení by v tak krátkém období nemělo být důvodem k euforii,
tak jen v červenci zainvestovali investoři do příslušného wikifolio certifikátu 700.000 EUR. Patrně mohli
být motivováni výsledky backtestu,
které předložil odpovědný trader.
Dle prezentovaných výsledků by
tato strategie obchodovaná na
hlavní německý index DAX dosáhla
za posledních 14,5 let performance
více než 1,200 procent (ve stejném
období DAX +200 procent) což by
znamenalo průměrný roční výnos
více než 20 procent. Na základě generovaného denního signálu je vzorové portfolio obvykle buď plně zainvestováno nebo ne. Obchodované produkty se vztahují k DAX,
DAX s pákou ve výši tři nebo ShortDAX.
Oborové Knowhow
Stefan Waldhauser ("stwBoerse") v
červenci s potěšením své komunitě
oznámil, že investice do jím spravovaného wikifolia "High-Tech Stock
Picking" překonaly hodnotu 2 miliony eur. Dosažená performance je
skvělá, nárůst 68 procent od emise
v září 2016, zejména proto, že

maximální ztráta v tomto období
byla pouze 11 procent. A zejména
také, že portfolio obvykle cílí na
velmi volatilní high-tech akcie. Dle
zveřejněné strategie tento velmi
zkušený trader sází ve svém wikifoliu na „dlouhodobě slibné technologické společnosti“. Kromě „podhodnocených standardních společností se vždy rovněž poohlíží po
„spekulativních vedlejších titulech,
které svými disruptivními technologiemi mají potenciál ke změně tržního prostředí“. Vždy se ovšem
snaží nakupovat akcie pod jejich férovou hodnotu, které se snaží vyhledat „na základě analýzy bilančních ukazatelů, ale především díky
dodatečnému použití a výpočtu
kvalitativních faktorů, jako jsou například inovační síla a postavení
společnosti na trhu“. V tomto sledovaném technologickém segmentu Waldhauser očekává v krátkodobém horizontu zvýšení rizik
(„Pořád je většina technologických
akcií velmi drahá a hrozí u nich korekce“). Ale je si relativně jistý, že
většina akcií z jeho portfolia bude
za pět až deset let stát více než
dnes.

Oblíbená portfolia na platformě wikifolio.com
wikifolio

Trader

Objemy srpen

Investovaný kapitál*

€ 1.101.955

€ 1.065.914

BBI Rolling

BBI

PLATOW Trend & Sentiment 2.0

PLATOWDerivate

€ 687.661

€ 838.070

High-Tech StockPicking

stwBoerse

€ 609.614

€ 2.032.246
*per 09. srpen 2018

KOLUMNA

Dirk Heß
Citigroup
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Ještě v prvních měsících tohoto
roku to vypadalo, že by zlato mohlo
navázat na staré dobré a hlavně
„zářivé“ časy. Nejpopulárnější
drahý kov byl přinejmenším několikrát krátce před tím, aby prolomil
technickou hranici odporu, která se
nachází na úrovni 1 350 USD za
trojskou unci. V současnosti tyto
naděje dostaly na frak a unce se aktuálně obchoduje za 1 250 USD. A
to navzdory tomu, že americký dolar od poloviny května přešlapuje
na místě a je velmi stabilní. Také na
dluhopisových trzích se úročení u
amerických státních dluhopisů o
trochu snížilo. Na druhé straně došlo k výraznému snížení obav
z nové evropské krize, poté co se
ukázalo, že současná italská vláda
razí velmi smířlivý kurz. Konflikt a
napětí mezi Severní Koreou a USA
se rovněž odlehčil. Především oba
tyto faktory se postaraly o to, že
zlato ztratilo svůj status krizové
měny.
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PICK OF THE WEEK

Bude napínavé sledovat, jakým
směrem se nyní bude zlato ubírat.
Nové impulsy může trhu se zlatem
dodat měnová politika amerického
FEDu. Doposud trhy očekávají, že
FED z důvodu rostoucí americké
konjunktury přikročí ještě dvakrát
v tomto roce ke zvýšení úrokových
sazeb.
Očekávání
rostoucích
úroků, se může ukázat jako přehnané. Pokud bude mít výnosová
křivka inverzní tendenci, tedy stočit
se do negativního pásma, znamenalo by to pro mnoho tržních účastníků výstražný signál. V minulosti
tato křivková konstelace často signalizovala nastávající recesi.

PICK OF
THE WEEK

}}

Očekávaný obrat
směrem vzhůru

Německá investiční společnost
Mutares AG se s oblibou podílí na
společnostech, které nabízejí vysoký růstový potenciál, nebo alokuje svoje prostředky do firem,
které se nacházejí před restrukturalizací či reorganizací. V červnu se
uskutečnilo IPO dceřiné společnosti STS a ovlivnilo další směřování akcií Mutares. Došlo k očekávané stabilizaci díky několika událostem. Za prvé došlo k urovnání
mnohaletého právního sporu. Za

druhé se oznámila akvizice britské
společnosti, která se zaměřuje na
poskytování průmyslových služeb
v segmentu kolejových vozidel a
kotoučových brzd. Za tímto účelem
došlo k založení dceřiné společnosti ve Velké Británii.
Mutares MINI Short
ISIN/WKN
Produkt-typ
Emitent
Doba trvání
K.O. bariéra (odstup)
Páka
Prod./Nák. (Spread)
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Renomovaná research společnost GFMS, která je dceřinou společností koncernu Thomson Reuters, ve své poslední studii očekává, že cena zlata by opět mohla
růst. V prezentované analýze „Gold
Survey 2018“ pokládají experti za
možné, že cena zlata se v tomto
roce zvýší až na úroveň 1 500 USD
– přinejmenším dočasně. To by
byla nejvyšší dosažená úroveň od
počátku 2013. Studie poukazuje na
pozvolna se zvyšující poptávku globálních investorů. Kromě toho se
očekávají pozitivní poptávkové
efekty také ze strany centrálních
bank. V případě že dojde k realizaci GFMS scénářů bylo by velmi
smysluplné zaujmout u zlata long
pozici. Zda v příštích měsících
bude skutečně prolomena hranice
1 500 USD za trojskou unci, je
v současném prostředí velkou
otázkou.
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