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TŘÍDY AKTIV

Diverzifikace je velmi
důležitá

Překlad/Vysvětlení pojmů
• REITs - Real Estate Investment Trust neboli
nemovitostní investiční trust je druh společnosti, která vlastní, pronajímá, spravuje a
investuje do nemovitostí, přičemž ze svého
zisku neplatí daň z příjmu.

• MSCI EM - index rozvíjejících se trhů
• MSCI EAFE - index vyspělých trhů mimo

Poslední roky se dařilo akciím, zejména těm americkým. Letos už
tomu tak není a do popředí se dostaly komodity. Kterým třídám
aktiv se tedy v jednotlivých letech dařilo?

USA a Kanadu

• Global HY - globální dluhopisy s vysokým
výnosem

• S&P 500 - americký akciový index, top 500
společností

• Global IG - globální dluhopisy investičního

Jednotlivým akciovým trhům, potažmo třídám aktiv se v různých letech
daří různě. Záleží na fázi hospodářského cyklu, naladění investorů, na situaci v daném regionu a nespočtu jiných
faktorů.
Je proto zajímavé se podívat na to,
které roky přály tomu či onomu trhu

nebo té či oné třídě aktiv. A právě to
nabízí přiložený graf z dílny Bank of
America Merrill Lynch.
Asi nikoho nepřekvapí, že v „krizovém roce 2008“ obsadily poslední příčky akciové trhy napříč světem. Vůbec
nejhůře se tehdy dařilo rozvíjejícím se
trhům, které si ale hned následující

stupně

• Commodities - výnos komodit měřeno
indexem S&P GSCI

• Gold - Zlato
• US Treasuries - výnos amerických vládních
dluhopisů

• Cash - výnos hotovosti v USA

Graf 1: Výnos jednotlivých aktiv v daných letech a YTD (ke konci dubna) v USD; zdroj: BofA Merrill Lynch; visualcapitalist.com
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rok, celkem logicky, připsaly naopak
zhodnocení nejvyšší, tedy pokud vše
měříme v USD.
Velmi neslavně v roce 2008 dopadly
také tzv. REITs. Jde o nemovitostní typ
společnosti, které vlastní, pronajímají,
spravují a investují do nemovitostí, při-

kutovalo, kdy padnou 2000 USD), až
do roku 2013, kdy šlo naopak o aktivum s největší ztrátou. No a od té doby je zlato spíše nezajímavé, tak nějak
ztratilo „lesk“.
Tak či onak, z grafu je vidět, že jsou
to akcie, které byly v uplynulých 14le-

Platí, že za 14 let od roku 2004 do roku 2017 byl nějaký akciový
index nejvýnosnější v 10 případech a naopak nejméně výnosné
byly akcie pouze ve 3 případech…
čemž ze svého zisku neplatí daň z příjmu. Ačkoliv zde jsou tedy ve hře nemovitosti, je třeba podotknout, že REITs mají daleko více společného s akciemi než s nemovitostními fondy, jak si
je představí řada českých investorů –
tedy fondy vlastnící konkrétní nemovitosti, které se oceňují jednou za čas a
jejichž cena se prakticky nemění, až do
té doby, kdy se něco stane a dojde např.
k velkému přecenění. REITs jsou naopak obchodovány na burze a tudíž notně
volatilní. Ale to jsme trochu odbočili.
Každopádně, pokud tedy REITs budeme považovat za součást akciového
sektoru, pak platí, že za 14 let od roku
2004 do roku 2017 (nepočítáme rok
2018, který ještě není u konce) byl nějaký akciový index nejvýnosnější v 10
případech a naopak nejméně výnosné
byly akcie pouze ve 3 případech. To
třeba komodity jako celek byly nejméně výnosné hned 4x, ale nejvýnosnější
ani jednou. Komoditám se prostě v posledních letech zrovna moc nedaří. Z
mnoha důvodů. Akcie naopak potvrdily,
že není špatný nápad, aby tvořili základ
dlouhodobého portfolia.
Na druhou stranu, jak ukazuje vývoj v
prvních měsících tohoto roku, možná se

tech nejzajímavější. Ovšem pokaždé
to byly akcie jiné, z jiného regionu,
potažmo sektoru. To je další argument
pro diverzifikaci, protože jak je vidět,
pokud byste vsadili třeba jen na USA,
pak by počet let, kdy byste měli v
portfoliu nejvýnosnější aktivum (z
těch zahrnutých v tabulce) výrazně
klesl. Celkově ale platí, že to byl právě index S&P 500, který si vedl ve
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Důvody jsou vlastně velmi podobné
jako v roce 2009. Jak je totiž i z grafu
zřejmé, byl to rok 2015, který byl pro
HY dluhopisy tím vůbec nejhorším od
finanční krize. Dluhopisy s vysokým
výnosem byly v roce 2015 pod značným tlakem (např. i vlivem výrazných
poklesů ceny ropy, což se projevilo v
energetickém sektoru, který je významnou složkou HY dluhopisového trhu),
který byl, tedy zpětně viděno, poněkud
přehnaný. V roce 2016 pak nastal obrat,
když se investoři začali opět vracet k
rizikovějším aktivům, z čehož těžily
právě i HY dluhopisy.
Pokud jde o globální dluhopisy investičního stupně, tedy ty méně rizikové,
lze z grafu poměrně jasně vyčíst, že za
posledních 14 let v zásadě plnily to, co
měly. Jejich ztráta nikdy nepřekročila
10 %, nejhůře na tom byly, zcela logicky, v roce 2008, ovšem i tehdy propadly
„jen“ o 8 %. A proč vlastně toto vše pí-

Naopak komodity jako celek byly nejméně výnosné hned 4x, ale
nejvýnosnější ani jednou a pokud bychom se v rámci komodit
podívali čistě na zlato, tak je to 1-1.
sledované periodě nejlépe, když zápornou výkonnost vykázal jen jednou,
ale ani v jednom případě to nebyla výkonnost v daném roce nejhorší. Naopak nejlepší byl hned 3x.
Podobně výnosné byly i již zmiňované REITs, které ovšem zároveň vykázaly vícekrát ztrátu. Tedy ještě jednou, REITs jako takové nejsou konzervativní investice.
Pokud se podíváme na dluhopisový
trh, pak je jasně patrné, že americké
dluhopisy byly nejvýhodnější v krizovém roce 2008, potažmo 2011, kdy

I jen letmý pohled na graf stačí k tomu, aby si člověk uvědomil,
že neexistuje aktivum, které by historicky bylo vždy např. v půlce
tabulky, tedy ani nejhorší ani nejlepší.
investoři ke komoditám konečně začínají vracet. Nicméně výhled do budoucna není cílem tohoto textu. Pokud bychom se v rámci komodit podívali čistě
na zlato, tak v jeho případě je to 1-1.
Nejvíce se zlatu dařilo v roce 2010 a
jeho růst pokračoval ještě další dva
roky (maximální cena byla lehce nad
1800 USD za unci a čile se tehdy dis-
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akcie také zasáhla jistá korekce, která
se nicméně dotkla více Evropy a rozvíjejících se trhů než USA.
Pro dluhopisy s vysokým výnosem,
pomineme-li rok 2009, kdy se HY dluhopisy podobně jako akcie zotavovaly
z masivní korekce předchozího roku,
byl nejvýnosnějším obdobím rok 2016.
Proč?

šeme, proč se takto věnujeme posledním
14-15 letům vývoje? Hlavně proto, abychom připomněli pointu diverzifikace.
I jen letmý pohled na graf totiž stačí
k tomu, aby si člověk uvědomil, že
neexistuje aktivum, které by historicky vykazovalo vyloženě stabilní výkonost, tedy bylo by vždy např. v půlce
tabulky, ani nejhorší, ani nejlepší.
Výnosy samozřejmě kolísají více v
případě rizikovějších aktiv, tedy akcií,
komodit a HY dluhopisů, nicméně ani
konzervativní aktiva nemají výnos vyloženě stabilní. A to zejména právě
tehdy, pokud nám nejde o absolutní
číslo, ale o pořadí daného aktiva ve
srovnání s ostatními.
Výnos hotovosti (tedy v tomto případě té americké, ovlivněné sazbami v
USA, ale obecně to samozřejmě platí i
u nás) byl sice v uplynulých letech
± pár procentních bodů, což je to, co
od ní očekáváme, ale její „pořadí“ se
měnilo daleko více, podobně jako třeba u akcií, jejichž výnos se přitom
např. u akcií z vyspělých trhů mimo
USA a Kanadu pohyboval od + 32,5 %
do - 43,1 %.■
Jiří Mikeš
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