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Dluhopisy jsou z našeho pohledu rizikové z pohledu možného zvyšování 

úrokových sazeb v horizontu 10 let 
Společnost Erste Group Bank nabízí dluhopisy s výnosem 4 % p. a. se splatností 10 let. 

Našim klientům nedoporučujeme do těchto dluhopisů investovat kvůli příliš dlouhé splatnosti 

dluhopisu. 

Nabídka dluhopisů 
Emitent:  Erste Group Bank, 

Rating:  A (S&P) 

Datum emise  7. 2. 2014 

Doba splatnosti:  10 let (splatnost 7. 2. 2024) 

Minimální investice:  10 000 kč 

Kupón:  4 % 

Obchodovatelnost:  Obchodovatelný, na stránkách České Spořitelny jsou aktuální ceny. 

Typ:   Dluhopis je podřízený (tedy v případě defaultu Erste Group Bank budou 

nejprve vyplacení držitelé nepodřízeného dluhu. 

Měna:  CZK 

Proč nedoporučujeme 

Dlouhá splatnost 

Investovat do podřízeného dluhopisu Erste Group Bank nedoporučujeme především kvůli dlouhému 

horizontu.  

Aktuálně nedoporučujeme dluhopisy s delší dobou splatnosti. Na tyto dluhopisy má větší vliv růst 

sazeb, který v současnosti považujeme za pravděpodobný. Raději proto držíme dluhopisy s kratší 

splatností. Příležitost investovat do delších dluhopisů bude, až úrokové sazby vzrostou. 

Špatná diverzifikace 

Investice do jednoho dluhopisu s sebou nese velké riziko nesplacení tohoto cenného papíru. 

V případě jeho nesplacení tohoto bude v portfoliu citelná ztráta. Do jednotlivých dluhopisů proto 

nedoporučujeme investovat více, než 5% portfolia. 

Výnos je nižší než tržní u stejného dluhopisu 

Kupón dluhopisu je 4 %. Aktuální výnosy do splatnosti dluhopisu Erste Group Bank v EUR se 

splatností za 8 let je 4,548 %. Výnos dluhopisu je tedy nižší, než jaký je k dispozici na trhu. Z tohoto 

hlediska to vypadá, že Erste Group chce své dluhopisy udat klientům za nižší cenu, než za kolik jsou 

dostupné na trhu.  



Přesný výnos do splatnosti dluhopisu v tuto chvíli ještě není známý, protože ještě není stanovena 

cena při úpisu (která může být nižší, než nominální cena a což by zvyšovalo výnos dluhopisu). 

 

Co doporučujeme – diverzifikovaný fond s kratší průměrnou dobou 

splatnosti dluhopisů v portfoliu 
Místo investice do jednoho korporátního dluhopisu doporučujeme investici do fondu.  

Námi doporučené fondy jsou: 

o Pioneer Strategic Income (PSI) má aktuálně výnos do splatnosti 5,09 % (TER fondu je 

2,04 %), to je čistý výnos do splatnosti kolem 3,05%.  

o Viz http://www.pioneer.cz/Fond/Souhrn/201312/CZK_Hedged/PFStrategicIncome.pdf 

o Pioneer Euro Strategic Bond (PESB) – výnos do splatnosti je 5,72% (TER fondu 1,75%) 

čistý výnos do splatnosti kolem 3,97 % 

Výhodou fondu proti jednomu konkrétnímu dluhopisu je: 

 Kratší durace 

o Oba fondy mají podstatně kratší duraci, neboli menší citlivost na zvyšování sazeb 

o Durace fondu PSI (průměrná vážená doba do splatnosti) je 4,41 let, v případě PESB je 

to dokonce 2,2 roku. 

o Výnos fondů je sice stejný, nebo o něco nižší, ale důležitým důvodem je kratší durace. 

o Pro srovnání dluhopis Erste Bank s dobou do splatnosti 5,25 roku má výnos do 

splatnosti 1,58%1  

 Lepší diverzifikace 

o Fond má v portfoliu dluhopisy od cca 500 emitentů, největší investice do jednoho 

dluhopisu činí 0,7 % z objemu portfolia 

 Dluhopisy vybírá portfoliomanager na základě podrobných informací o společnosti 

Nevýhody 

 Nižší kreditní kvalita dluhopisů 

o Fond Pioneer strategic income má průměrný rating BBB-, což je ještě investiční 

stupeň 

o Kreditní riziko v současnosti vyhodnocujeme jako méně nebezpečné, než riziko 

úrokové (spojené se změnou úrokových sazeb, které je větší u dluhopisů s delší 

splatností) 

 

                                                           
1
 Nejedná se však o podřízený dluhopis a proto má tento dluhopis nižší riziko (a proto i nižší výnos), než by měl 

podřízený dluhopis  Erste Bank Group, se stejnou splatností. 

http://www.pioneer.cz/Fond/Souhrn/201312/CZK_Hedged/PFStrategicIncome.pdf

