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Jaroslav Krabec, šéf investiční společnosti Wood and Company

Američtí politici se dohod-
nou na snižování dluhů,
kterénepoškodíekonomi-
ku USA ani finanční trhy,

míní šéf investiční společnosti
Wood andCompany JaroslavKra-
bec. Věří také, že se vývoj ekono-
mikvyspělýchzemístabilizuje.Pak
mohourůstakcieevropskýchbank
a cyklické tituly, které předjímají
oživení ekonomiky.

HN: Jak hodnotíte rok 2012 z pohle-
du investic?
Akcie loni po delší době vydělaly
více než dluhopisy makroekono-
micky stabilních zemí, k nimž pa-
tří i Česká republika. Přesto to byl
rok dluhopisů. Riziko u investic
do dluhopisů je totiž při mnohem
menších výkyvech jejich cen dale-
ko nižší než u akcií. Z tohoto po-
hledu se rok 2012 od předchozích
let příliš nelišil.

HN: Nejsou již dluhopisy přehřáté?
ZákladníúrokovésazbyČNBseblí-
žínule, cožvýrazněsnižujevýnosy
českých státních dluhopisů. U de-
setiletých činil před pěti lety vý-
nos do splatnosti pět procent roč-
ně, před rokem tři a půl procenta.
Koncem loňského roku činil 1,8
procenta ročně, loni tak klesl té-
měř o polovinu. Potenciál dalšího
růstu tržníchcensevýrazně snížil.
Řadazápadoevropskýchekonomik
je v recesi a jdeonáznakyudržitel-
ného oživení. Kdyby se trhy bály
recese, mohou výnosy českých
státních dluhopisů dál klesat, byť
je prostor pro tento pokles malý.
Když se bude situace stabilizovat
a ve druhé polovině roku ekono-
mikaoživí,mohouvýnosydosplat-
nosti růst. Ceny českých státních
dluhopisů by pak klesaly.

HN: Situace na finančních trzích zů-
stává nejasná. Čemu je třeba věno-
vat největší pozornost?
Makroekonomickým datům a po-
litickým rozhodnutím, zejména
uevropskédluhovékrizeafiskální-
hoútesu, tedyzadlužení ekonomi-
ky USA. Rozhodnutí politiků jsou
často daleko méně předvídatelná
než ekonomické faktory.

HN: Jaká je šance, že se vUSApodaří
odstranit fiskální útes?
Dohodapolitikůzkonce loňského
roku oddálila riziko pádu z tohoto
útesu. Trhy si vydechly a riziková
aktiva jakoakciekrátkodobě silně
vzrostla.Dlouhodoběale trhydíky
velikostiamerickéekonomikypro-
blémrychle rostoucíhodluhuUSA
přehlížely. To se mění. Investory
začíná zajímat i dlouhodobé řeše-
ní tohoto problému. Někteří eko-

nomové tvrdí, že je lepší připustit
růst daní, pokles osobní spotřeby
aekonomikyUSAvroce2013, spo-
jenýchsfiskálnímútesem.Akcieči
komoditybykrátkodoběpoklesly,
přineslo by to ale zásadní dlouho-
dobé řešení. Domnívám se však,
že se američtí politici nakonec do-
mluvína rozumnémkompromisu,
kterýnepoškodíamerickouekono-
miku ani finanční trhy.

HN: Jak by se letos měly vyvíjet
různé druhy investic?
Již jsemuvedl, žedluhopisyvmak-
roekonomicky stabilních zemích,
za něž jsou dál považovány USA,
ale i Německo a ČR, se vyvíjely ex-
trémnědobře. Jejichvýnosyvýraz-
ně klesly. Část investorů si přesto
ponechápenízevčeskýchstátních
dluhopisech. Další budou hledat
vyšší výnos, i za cenu většího rizi-
ka. Investoři tak budou častěji in-
vestovatdorizikovějšíchfiremních
dluhopisů.Nebo jedno-ažtříletých
italských a španělských státních
dluhopisů, jichž se část investorů
přestává díky pomoci těmto ze-
mímzevropskýchfondůbát.Nabí-
zejí vyšší výnos s akceptovatelnou
mírourizika.Alternativoujsoupol-
ské státní dluhopisy. Zlotý ke ko-
runě posiluje a tento trend může
pokračovat.Výnosypolskýchstát-

ních dluhopisů do splatnosti činí
asi čtyři procenta ročně.

HN: A pokud jde o akcie?
Podle ukazatele P/E (poměr ceny
akcie k zisku na akcii) jsou akcie
na řadě trhů levnější, než je dlou-
hodobý průměr. Zatímco hodnota
americkéhoakciového indexuS&P
500aněmeckéhoDAXusepomalu
blížívrcholůmzlet2007a2008,zá-
padoevropskýEurostoxx50,který
tvoří50nejlikvidnějšíchzápadoev-
ropských akcií, je mnohem níže.
Stejné je to ve střední Evropě.

HN: Takže by se mělo dařit evrop-
ským akciím?
Hodně to závisí na globálním eko-
nomickémvývoji.Kdybysenaplnil
scénář, který považujeme za prav-
děpodobný, ženebudesituaceeko-
nomiky příliš dobrá, ale ne kata-
strofická, a patrně ve druhém po-
loletí přijdou signály, že vývoj se
stabilizuje, může to akciím velmi
pomoci.Při zmíněnémscénářimo-
hou akcie za rok vzrůst mnohem
více než o deset procent.

HN: Ve kterých odvětvích lze dosáh-
nout zajímavého zisku?
Ceny akcií evropských a středo-
evropských finančních institucí
během finanční krize silně klesly.

Pokud se tedy bude ekonomika
stabilizovat, nemluvím o silném
oživení, mohou přes loňské velké
nárůsty investoři dál sázet na fi-
nanční instituce. Jejich klíčovým
problémem během krize bylo, zda
odpovídá cena akcie vůči účetní
hodnotě realitě.Dnes se jižfinanč-
ní trhy přestávají bát zkreslení je-
jich účetní hodnoty.
Pokud se poměr ceny k účetní

hodnotě pohybuje kolem jedné
nebo ji příliš nepřekračuje, jsou
akcie finančních institucí zajíma-
vé. V současné situaci to platí ze-
jménaoevropskýchfinančních in-
stitucích.
Při zmíněném scénáři mohou

růst i akciefirempůsobícíchv cyk-
lických sektorech. Když totiž trhy
věří v oživení ekonomiky, začínají
cyklické akcie růst dříve, než oži-
vení potvrdí makroekonomická
data.

HN: A co americké akcie?
Index S&P 500 loni výrazně po-
sílil, podle ukazatele P/E nejsou
ale americké akcie drahé. Hodně
bude záviset na ekonomické situ-
aci země a na tom, vyřeší otázku
rostoucích dluhů.

HN: Jak je na tom pražská burza?
Na ní se cyklické akcie neobjevují.

Český akciový trh je dividendový,
akcie z řady oborů, včetně cyklic-
kých, zde chybí. Když jsou úroky
a výnosy dluhopisů nízké, atrakti-
vitadividendroste.Klasickýmsek-
torem, kde se vyplácejí dividendy,
jsoutelekomunikace.Středoevrop-
ské i jiné telekomunikační firmy
nabízejí vysokou dividendu, jejich
akcie ale v posledním půl roce sil-
ně klesly: kvůli sílící regulaci, os-
tré konkurenci a poklesu poplat-
ků zaposkytované služby.U české
Telefóniky to znamenalo rychlý
pokles ze 400–410 až na 315 korun
kekonci roku.A šancenavysokou
dividendu nehrála příliš roli. Kdo
chce velkou dividendu, měl by se
poradit, v kterých sektorech a kde
investovat. Při stabilizaci ekono-
mikybudounavíc atraktivní akcie
z cyklických sektorů, nikoliv z de-
fenzivních, které vyplácejí vysoké
dividendy.

HN: Český akciový trh toho tedy
letos, kromě finančních institucí,
investorům příliš nenabídne?
Při stabilizaci ekonomiky mohou
být zajímavé akcie Erste Bank
a Komerční banky. Tituly jako
NWR nebo CETV představují pří-
ležitost s ohledem na vývoj jejich
cen.UCETVbudehrátroli jejímož-
népřevzetíamerickoufirmouTime
Warner. Asi nepřekvapí, že pozi-
tivněhodnotímakciefirmyPegas,
v níž je ale, jak známo, skupina
Wood největším akcionářem.

HN: Které komodity považujete
za atraktivní?
Dlouhodobě preferuji ty zeměděl-
ské, hlavně díky růstu počtu oby-
vatel, vyšší poptávce po potravi-
nách a rostoucí spotřebě v jihový-
chodní Asii, zejména v Číně. Ceny
zemědělských komodit příznivě
ovlivňuje i zájem o biopotraviny
a biopaliva.
Jealemezinimi třebarozlišovat.

Posilnémrůstucen,spojenémsne-
úrodou, hlavněvUSA, lehceklesly
ceny obilovin, dlouhodobě by ale
měly stoupat.Atraktivnímůžebýt
káva, jejíž ceny jsounaněkolikale-
tých minimech. I proto, že ve vel-
kýchčínskýchměstechpomaluvy-
tlačuje hlavní nápoj, jímž je čaj.

HN: Pro korunového investora ale
znamenají podobné investice při-
jmout měnové riziko.
Já bych letos korunovým investo-
rům doporučil, aby se nebáli roz-
šířit portfolio o investice v cizích
měnách.Proagresivnější investory
do evropských akcií v eurech, pro
konzervativnější třeba do krátko-
dobých španělských a italských
dluhopisů či polských dluhopisů
ve zlotém. Při úrocích blízkých
nule, pokračující recesi amožných
měnovýchintervencíchprotikoru-
ně je riziko oslabení domácíměny
reálné.

Letošní rok může přinést silný růst cen
evropských akcií, pozor ale na dividendy
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Rozhovor

Česká koruna
může kvůli recesi
a intervencím
ze strany ČNB
oslabovat. Nebál
bych se proto
mít část investic
v zahraničních
měnách.
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