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Úvodní slovo

Nejsme a nebudeme finanční džungle, ale mnozí by byli rádi, kdyby to tak bylo
Nechci připodobňovat situaci na slovenské novinářské scéně k té v Čechách. Když čtu knížky Jaroslava Kmenty, tak si říkám,
že jeho investigativní práce je mnohem více třaskavá než článek, který byl zveřejněn po smrti tragicky zesnulého novináře
Kuciaka. Fakt, že jsou lidé jako on ještě naživu, svědčí o tom, že to u nás není tak zlé jako u východních sousedů. V ČR musí
novináři a analytici počítat s tím, že se je někdo bude snažit zdiskreditovat, jejich díla označovat za neodborné bláboly,
případně se je někdo bude snažit veřejně zesměšnit či jim alespoň dát nálepku novináře/analytika patřícího nějaké konkrétní
konkurenci. S tím se v Comsense analytics setkávám i já. Mnohým dluhopisovým emitentům či provozovatelům některých
podílových fondů ležíme hodně v žaludku, protože jsme si poctivě přečetli to, co sami dotyční o sobě publikovali. Mnozí z
nich totiž předpokládají, že jejich výroční zprávy, účetní uzávěrky či dluhopisové prospekty nikdo nebude číst. Že je to jakási
administrativní záležitost, která může říkat něco zcela odlišného od toho, co říkají svým obchodním partnerům. Já a moji
kolegové si to pochopitelně nemyslíme. Tato skupina „hulvátských“ finančních producentů zkouší, co dalšího jim projde na
kapitálovém trhu. Rádi by z českého trhu udělali trh, kde si každý může dělat co chce. Nic proti svobodě podnikání. Jsem rád,
že vydávání nových finančních produktů není nijak zásadně omezeno. Ale ke svobodě emitování cenných papírů a zakládání
fondů patří i to, že se objeví někdo, kdo svobodně projeví názor, co si o takovém produktu myslí. Za zvláště bizarní pak
považuji situace, kdy mi volají dluhopisoví emitenti a stěžují si, že jsme vyhotovili negativní posudek pro našeho klienta, který
nám za naší analýzu zaplatil. A to pochopitelně bez jakékoliv znalosti zadání investičních kritérií našich klientů. Zkrátka a
dobře mnoho emitentů chce, aby zprostředkovatelé vůbec nevěděli, co vlastně prodávají. O to více mě těší, když borec jako
Patrik Tkáč, který zcela prokazatelně vydělal miliardy korun na investici do EPH, přijde s dluhopisovým prospektem, který
splňuje základní pravidla slušných podmínek vůči investorům. Ale není to jen on. Štábní kultura hlavních hráčů na
dluhopisovém trhu v ČR se drží velmi vysoko. A já jsem rád, že těm menším emitentům ukazují, jak se to má dělat.

Ondra Záruba, šéfredaktor

Výnos až 7% ročně
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Situace na akciovém trhu

Trh

P/E
20,31
24,91
20,85
16,13
16,37
17,44
16,51
15,22
30,53
17,03
18,84
14,78

All (31615)
United States (5607)
China (PRC) (4187)
Japan (3214)
United Kingdom (1067)
France (603)
Germany (564)
Hong Kong (1165)
India (1306)
Canada (1103)
Switzerland (275)
Czech Republic (11)

P/B
2,08
2,93
2,17
1,45
1,84
1,55
1,78
1,32
3,24
1,64
2,05
1,58

Div %
2,50%
1,91%
1,92%
1,99%
3,83%
3,20%
2,94%
3,79%
1,32%
2,94%
3,41%
5,85%

TK mld. USD
90 531,79
33 736,35
12 513,00
6 738,66
3 539,19
2 569,39
2 400,84
2 336,00
2 285,29
2 140,10
1 876,68
33,68

Současná úroveň korekce na amerických akciích je 6,5%, což je zatím pořád stále málo, abychom přehodnotili náš postoj.
Platí, že drahé jsou především americké a indické akcie.

Situace na dluhopisovém trhu
Trh
USA
Velká Británie
Čína
Německo
ČR

3 roky
2,39
0,809
3,503
-0,448
0,818

5 let
2,63
1,124
3,68
0,006
1,112

10 let
2,866
1,467
3,821
0,644
1,817

Nadále se nízko drží výnosy státních dluhopisů v Evropě. V ČR jsme zaznamenali růst výnosů státních dluhopisů proti minulému
týdnu o přibližně 0,3% ročně u 3 letých, o 0,2% u 5 letých dluhopisů a o 0,1% u 10 letých dluhopisů.

Ostatní aktiva
Aktivum
Zlato
Stříbro
Ropa (Brent)
Bitcoin

Kurz USD
1 322
16,49
64,37
11218

Za minulý týden mírně oslabila cena ropy. Zlato a stříbro zůstávají
prakticky stejné. Bitcoin tento týden osciloval mezi 10 a 12 tisíci dolary,
což je na jeho poměry klidný týden.
Nadále platí, že komoditám dlouhodobě věříme. Vůči kryptoměnám
jsme silně skeptičtí.
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Zaujalo nás doma

Téma č.1—vražda slovenského novináře Kuciaka
Jednoznačně nejvýraznější zprávou posledního týdne v ČR a na Slovensku
byla vražda slovenského novináře Jana Kuciaka a jeho přítelkyně. Tento
mladý novinář narozený až v roce 1990 byl zavražděn ve čtvrtek
předminulý týden. O jeho vraždě informovala média na začátku
minulého týdne. Prakticky okamžitě přišla média s teorií, že byl
zavražděn kvůli své práci o vlivu italské zločinecké organizace
Ndrangheta na Slovensku a jejím napojení na asistentku slovenského
premiéra Márii Troškovou. Samotný premiér Fico při teatrálním výstupu
v reakci na novinářovu vraždu donesl 1 milion EUR v hotovosti, které
přislíbil tomu, kdo poskytne informaci vedoucí k dopadení pachatele
zločinu.
Článek, na kterém Kuciak pracoval, vyšel minulý týden. Nezpůsobil však
zas až takový skandál, jak by se mohlo čekat. S podivem je, že se
předmětem likvidace stal právě Kuciak. Kuciak byl totiž datový analytik,
který pracoval především s veřejně dostupnými informacemi. Je tedy
otázkou, co je za skutečným motivem jeho vraždy. Je však vysoce
nepravděpodobné, že by jeho vražda nesouvisela s jeho prací. Vražda
mladého novináře a jeho partnerky totiž významně otřásla politickou
scénou na Slovensku. Je dost dobře možné, že se v nejbližších dnech
dočkáme nějaké zásadní nové informace či dokonce vytvoření silného
tlaku na rezignaci premiéra Fica, jemuž zcela jistě nepomáhá u veřejného
mínění, že kauza je spojená s jeho asistentkou, o které se navíc
spekuluje, že by mohla být jeho milenkou. Zároveň se v bulvárních
médiích objevuje i informace, že měla být partnerkou Antonia Vadaly,
který je předmětem novinářské práce zesnulého Kuciaka.

Slovenský premiér Robert Fico na tiskové konferenci s 1
milionem EUR, které slíbil jako odměnu tomu, kdo poskytne
informace vedoucí k dopadení vraha novináře Kuciaka a jeho
partnerky. Fakt, že premiér ukazoval tuto částku v hotovosti
na televizních obrazovkách, budí rozpaky, protože žádný
rozumně uvažující člověk by nepochyboval o tom, že slovenský
stát není schopen zaplatit tuto částku.

„Komunistická mlátička“ Ondráček bude kontrolovat GIBS
Sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce
bezpečnostních sborů (GIBS) přece jen nakonec povede kandidát KSČM a
bývalý příslušník pohotovostního pluku Zdeněk Ondráček. Poslanci mu ve
druhém kole tajné volby dali přednost před Zuzanou Majerovou
Zahradníkovou (ODS). Ondráček dostal o jeden hlas více, než bylo nutné
ke zvolení. Volilo ho 79 poslanců. Majerová Zahradníková obdržela 57
hlasů. Ondráček kandidoval opakovaně, v prosinci ani v lednu ho
sněmovna předsedou komise nezvolila. Tehdy byl jediným uchazečem o
předsednické křeslo v komisi.

Zdeňkovi Ondráčkovi se „poctivost“ vyplatila. Příslušník
pohotovostního pluku, který zasahoval proti studentským
demonstracím v roce 1989 v průběhu Sametové revoluce, a
velký zastánce „ruského“ zásahu na Ukrajině, to dotáhl až do
funkce šéfa komise pro kontrolu GIBS.

Opoziční poslanci hodnotí zvolení Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní
komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
jako skandální a smutné. Zklamán byl i ministr spravedlnosti Robert
Pelikán (ANO), byť podle opozice právě zástupci ANO měli na zvolení
zásadní podíl. Hlasování svých spolustraníků kritizuje také ostravský
primátor a člen hnutí ANO Tomáš Macura. Inspekce bezpečnostních
sborů nyní budí pozornost v souvislosti s informací, že premiér v demisi
Andrej Babiš (ANO) vyzval v únoru dvakrát jejího ředitele Michala
Murína, aby se vzdal funkce.

Kanceláře:

ROYAL VISION s.r.o. │ člen skupiny DRFG │ www.royalvision.cz
Praha: Palác Koruna, Václavské Náměstí 1, 110 00 │ Brno: Zvonařka 92/5, 602 00
Sídlo: Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno IČ: 28322584

4

Zaujalo nás doma

GEEN má nové dluhopisy
V uplynulých dnech ČNB schválila několik nových dluhopisových emisí.
Mezi retailovými instrumenty se objevil nový dluhopisový program od
skupiny GEEN na 1 miliardu korun s dobou trvání 20 let. Předchozí emise
se schváleným prospektem ČNB této skupiny byla na 250 milionů korun.
Emitentem je společnost GEEN development a.s., která je 100%
vlastněná GEEN Holding (mateřská firma skupiny). Tu ovládá Aleš Mokrý,
který je obžalovaným v souvislosti s firmou Mandre Group. Podle
obžaloby měla tato firma zneužívat dotace pro zaměstnávání postižených
osob až ve výši 338 milionů korun. Mokrému tak potenciálně hrozí až
trest 10 let vězení. Samotný emitent GEEN development je poměrně
malá firma. V polovině roku 2017 měla bilanční sumu 72 milionů korun,
přičemž drtivá většina kapitálu pocházela jako závazek od mateřské
společnosti. Hodnota vlastního kapitálu emitenta je záporná. Předmětem
činnosti emitenta je development v oblasti obnovitelných energií.
Základní dluhopisový prospekt neobsahuje informaci o garanci za
dluhopisy ze strany mateřské společnosti. Zatím neznáme přesné
podmínky pro investory, protože nebyl schválen dodatek k
dluhopisovému programu na konkrétní emise.

Aleš Mokrý a jeho GEEN si jde na dluhopisový trh pro další
kapitál navzdory tomu, že čelí poměrně závažnému obvinění
se zneužíváním dotací. Jeho skupina GEEN operovala podle
posledních finančních výkazů s vysokou úrovní zadluženosti na
úrovni 89% hodnoty aktiv (konec roku 2016).

Nové emise dluhopisů pro kvalifikované investory
V průběhu února se v databázi prospektů dluhopisů pro kvalifikované
investory nad 100 tisíc EUR objevily hned tři prospekty. Dvě obstarala
skupina J&T ENERGY FINANCING Limited: J&T ENERGY FINANCING CZK I a
J&T ENERGY FINANCING CZK II. Třetím emitentem schváleným v únoru je
emitent RED THIRTEEN patřící do skupiny FINEP. Dvě speciálně pro
dluhopisy vytvořená SPV ze skupiny J&T přichází s emisemi se splatností
5 a 7 let s kupónovým výnosem 5,0% a 5,25% ročně. Celkový objem úpisu
je bez 1 milionu 7 miliard korun. Skupinu emitentů ovládá ze 100% Patrik
Tkáč. Prospekty uvádí, že emitent připravuje energetické investice ve výši
1,6 miliardy EUR. RED THIRTEEN je relativně malá emise ze skupiny FINEP
o celkovém objemu úpisu 210 milionů korun (s možností navýšit na 300
milionů) a splatností 4 roky a kupónovým výnosem 4,8%.

Patrik Tkáč si jde na trh pro 7 miliard korun. Jde o „drobné“ ve
srovnání s jeho předchozí společností EPH

Thomas Lloyd chystá prodej CZK dluhopisů lichtenštejnské firmy
O to, aby mohla v ČR prodávat další dluhopisy, usiluje skupina Thomas
Lloyd Holdings. Dalším emitentem z této skupiny v ČR by měla být
lichtenštejnská
firma
ThomasLloyd
Cleantech
Infrastructure
(Liechtenstein) AG. Ta je, stejně jako předchozí český emitent dluhopisů
této skupiny, 100% dcerou německé firmy Thomas Lloyd Cleantech
Infrastructure Fund GmbH. Ta získala většinu svého kapitálu
prostřednictvím mezaninového kapitálu investorů komandistů. Následně
začala vydávat dluhopisy. Je tedy pouze entitou určenou ke sběru
kapitálu od investorů, která pak investuje do investičního fondu CTI
SICAV. Ten investuje do OZE na Filipínách.
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Česká ekonomika na konci roku zrychlila růst

Tuzemská ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zrychlila meziroční růst na 5,2 % z 5,1 % v předchozím
čtvrtletí. Mezičtvrtletní zůstal růst na 0,5 procenta. Za celý loňský rok pak hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o
4,5 %. Růst ekonomiky byl v závěru roku podpořen především domácí poptávkou. Spotřeba domácností vzrostla
meziročně o 4,3 %, nejvíce od roku 2007. Investiční výdaje firem směřovaly zejména na stavební investice a do
strojního vybavení. Hlavním faktorem celoročního růstu byla zahraniční poptávka. Dařilo se vyvážet auta,
elektrická zařízení a chemické produkty.
Růst ekonomiky je rovnoměrně rozložený a zaručuje dobrý vývoj i v letošním roce. Nicméně růst HDP by měl
letos podle odhadů kvůli postupnému vyčerpání kapacit zpomalit na zhruba 3,5 %. Kromě solidního růstu
soukromé spotřeby porostou i investice. K těm soukromé společnosti motivuje stálý nedostatek pracovní síly a
nadále poměrně nízké úrokové sazby. Česká ekonomika se tak nyní nachází poblíž vrcholu ekonomického cyklu.
Licenční čistka u Špirakuse v INSIA
Tuzemská finančně zprostředkovatelská firma INSIA výrazným způsobem snížila počet zprostředkovatelů, kteří
pro ní pracují. Během pouhých 6 měsíců se snížil počet licencovaných PPZ u této firmy z 1 384 osob na 1 127. To
znamená změnu o 257 osob. To reprezentuje přibližně 18,6% obchodníků. Podle informací, které nám poskytli
lidé s touto licencí, je úbytek osob v INSIA oficiálně zdůvodňován pročištěním portfolia zprostředkovatelů od těch
málo aktivních. Nicméně je třeba dodat, že INSIA dlouhodobě příliš neroste počtem obchodníků. Současný stav
počtu PPZ je na úrovni roku 2013. Zatímco například konkurent Broker Trust má o 700 zprostředkovatelů více
proti stejnému období.
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Lidl loni díky rekordnímu zisku dohnal Tesco
Německý diskontní řetězec Lidl, který vstoupil na český trh v roce
2003, vykázal v Česku ve finančním roce končícím 28. 2. 2017
rekordní zisk 4,1 miliardy korun, meziročně o 2 % více. Tržby
společnosti stouply o 14 % na 43,7 miliardy korun. Díky tomu Lidl
téměř dohnal konkurenční Tesco, které ve stejném období vykázalo
tržby 44,4 miliardy korun. Tuzemskému trhu ve finančním roce 2016
stále dominoval Kaufland s tržbami přes 57 miliard korun. Kaufland
má také největší majetek téměř 29,3 miliardy korun. Co se ale týče
účetního čistého zisku, jasně vede právě Lidl. Ten má v Česku 236
prodejen. Přibližně 80 % sortimentu prodává pod privátní značkou.
Loni v Česku spustil e-shop s nepotravinářským zbožím.
Řetězec
Lidl
Tesco
Albert
Kaufland

Tržby
43 747
44 415
49 621
57 049

Přidaná hodnota
7 738
5 438
5 195
8 638

Zisk
4 104
-1 096
4
973

Aktiva
23 781
28 067
19 349
29 291

Vlastní kapitál
7 817
12 747
1 419
10 002

Údaje v mil CZK

Tesco pokračuje s prodejem majetku
Obchodní řetězec Tesco se v Česku dál zbavuje majetku a nyní
prodává obchodní dům My v centru Prahy. Podle znaleckého
posudku společnosti NSG Morison činí hodnota nemovitosti, po
odečtení všech závazků, zhruba 171 milionů korun. Hodnota
majetku dosahuje téměř 950 milionů korun, podle posudku jsou ale
na budově celkové závazky ve výši 681 milionů korun. Odložený
daňový závazek z přecenění nemovitosti pak činí 93 milionů korun.
Tesco již dříve uvedlo, že hledá nové využití pro své obchodní domy.
Jde o budovy, které jsou sice staré několik desítek let a musí se kompletně modernizovat, nacházejí se ale v atraktivních lokalitách.
Tesco již loni prodalo svůj třetinový podíl v nákupním centru Nový
Smíchov jeho majoritnímu vlastníkovi, francouzské realitní
společnosti Klepierre. Pražské Obchodní centrum Letňany od něj
koupila německá společnost Union Institutional Investment GmbH.
Tesco rovněž prodalo v Liberci i nákupní centrum Forum. Realitní
společnost Rockcastle za něj zaplatila 80 milionů eur (2,2 miliardy
korun). Řetězec se zbavil i obchodních domů v Plzni a Brně. Tesco
má v ČR zhruba 200 obchodů, vzhledem ke ztrátovému hospodaření
se ale postupně z regionu střední a východní Evropy stahuje.

Kanceláře:

ROYAL VISION s.r.o. │ člen skupiny DRFG │ www.royalvision.cz
Praha: Palác Koruna, Václavské Náměstí 1, 110 00 │ Brno: Zvonařka 92/5, 602 00
Sídlo: Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno IČ: 28322584

7

Zaujalo nás ve světě

Gazprom zastavuje dodávky plynu na Ukrajinu, Kyjev
vyhlásil nouzový plán
Ruský plynárenský gigant Gazprom v pátek oznámil, že
s okamžitou platností zahajuje proceduru výpovědi smlouvy s
ukrajinskou společností Naftogaz o dodávkách a tranzitu
zemního plynu. Ruský plynárenský gigant podle agentury
TASS zdůvodnil své rozhodnutí středečním verdiktem
stockholmské arbitráže, který Gazpromu nařídil zaplatit
Naftogazu 2,56 miliardy dolarů (53 miliard korun) za tranzit
plynu. Gazprom a Naftogaz se vzájemně zažalovaly v červnu
2014 u stockholmského arbitrážního soudu, který řeší
obchodní spory. Jde o jejich druhý spor, v těch předchozím
soud odmítl požadavky Gazpromu vůči Naftogazu ve výši 56
miliard dolarů. Soud však nařídil Naftogazu uhradit
nedoplatek za dodávky Gazpromu.

Gazprom tak požádal ruský soud, aby platnost smlouvy s
Naftogazem ukončil. Podle šéfa Naftogazu Andrije Koboleva v
důsledku ruského rozhodnutí bude muset být v zemi s
platností od 6. března omezena spotřeba paliva. Do té doby
bude platit pětidenní krizový plán, který v pátek vyhlásila
kyjevská vláda. Počítá s přechodem elektrárenského provozu
z pohonu na mazut, což má denně přinést úsporu až 20
milionů krychlových metrů plynu. Vláda rovněž doporučila
všem ukrajinským školám, aby do 6. března zastavily výuku.
Průmyslovým podnikům doporučila, aby přezkoumaly své
výrobní plány s ohledem na nutnost úspory plynu. Veškeré
toky plynu, které jsou určené pro Česko, proudí přes Ukrajinu
i nadále ve sjednaných objemech.
Gazprom omezil své dodávky do Evropy přes Ukrajinu poté,
co v roce 2011 otevřel plynovod Nord Stream. Do roku 2019
chce Moskva postavit druhý plynovod Nord Stream 2, čímž by
Ukrajinu mohla odstřihnout od tranzitních dodávek téměř
úplně a uspokojovat poptávku evropských zákazníků přímo. O
stavbu plynovodu Nord Stream 2 se nyní vede spor, stavbě se
snaží zabránit Evropská komise a středoevropské státy v čele
s Polskem. Postavit plynovod chce naopak Německo.
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Zaujalo nás ve světě

PSA Group se vypořádala se ztrátovým Opelem a vykázala
rekordní zisk
Francouzská automobilka PSA Group loni dosáhla rekordního zisku
1,93 miliardy eur (zhruba 49,06 miliardy korun). To představuje
meziroční růst o 11,5 %. Automobilka dosáhla rekordního výsledku i
navzdory ztrátám nově získané divize Opel. Společnost vyrábějící
vozy Peugeot a Citroën a působící i v Česku, převzala prodělečnou
evropskou divizi Opel americké automobilové skupiny General
Motors loni v létě. Akcie automobilky reagovaly růstem o zhruba
8,5%, dlouhodobě ale dosahují poměrně značné volatility.
Díky této akvizici se stala druhým největším automobilovým
koncernem v Evropě za německým konkurentem Volkswagen. Od
srpna si ale PSA kvůli Opelu připsala ztrátu 179 milionů eur (4,55
miliardy korun). Výrobní aktivity má PSA také v České republice, kde
společně s japonskou Toyotou provozuje kolínskou automobilku
TPCA. Tento podnik předloni vyrobil přes 220 000 vozů. Za loňský
rok však poprvé za čtyři roky očekává pokles produkce pod hranici
200 000 aut.

Trump zavádí vysoká cla, hrozí dominový efekt
Americký prezident Donald Trump se rozhodl zavést cla ve výši 25 %
na dovoz ocele a 10 % na import hliníku. Trump se tím snaží
podpořit tamní výrobce, kteří podle něj trpí nekalými obchodními
praktikami jiných zemí. Vzkázal jim, že budou mít ochranu na
dlouhou dobu. Panují však obavy, že jeho kroky mohou spustit tzv.
domino efekt, kdy podobná odvetná opatření přijmou i další státy.
Zavádění obchodních překážek by mohlo spustit obchodní válku, jež
by mohla eventuálně ohrozit hospodářský růst po celém světě.
Trumpovo rozhodnutí vyvolalo ve světě ostrou reakci. Některé země
už oznámily, že zvažují přijetí odvetných opatření. Předseda
Evropské komise Jean-Claude Juncker oznámil, že EU nebude jen
nečinně sedět, zatímco průmysl je zasažen nepoctivými opatřeními,
která ohrožují tisíce pracovních míst v Evropě. EU bude reagovat
tvrdě a přiměřeně, aby ochránila své zájmy.

Děkujeme za Vaší pozornost, přejeme Vám úspěšný týden
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