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říjenÊ2022 

AktuálníÊzpravodajství 

JízdaÊnaÊhorskéÊdrázeÊpokračuje,ÊakcieÊv říjnuÊ
nahoru!Ê 

ProÊ investoryÊnesnadnýÊ rokÊ seÊpřeklápíÊ doÊ svéÊ
závěrečnéÊ fázeÊ aÊ aniÊ v téÊ jsmeÊ siÊ za mÊ neod-
dychli.Ê PřestoÊ určitéÊ zlepšeníÊ běhemÊ říjnaÊ při-
šlo.ÊNaÊakciovýchÊtrzíchÊzavanulaÊnaděje,ÊžeÊbyÊ
FEDÊnemuselÊbýtÊseÊzvedánímÊsazebÊtakÊúpornýÊ
aÊ žeÊ bychomÊ seÊ postupněÊ mohliÊ blížitÊ situaci,Ê
kdyÊrůstÊsazebÊbudeÊužÊ jenÊ„oÊtrochu“ÊaÊnaÊza-
čátkuÊ 2023Ê seÊ zastaví.Ê ProtoÊ seÊ investořiÊ vrhliÊ
naÊněkteréÊpřeprodanéÊakcieÊaÊposlaliÊamerickéÊ
aÊevropskéÊindexyÊnahoru.ÊEuforieÊbylaÊtrošinkuÊ
předčasná,Ê ukázaloÊ seÊ toÊ naÊ přelomuÊ říjnaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

aÊlistopadu,ÊkdyžÊFEDÊnaÊsvémÊzasedáníÊ2.Êlisto-
paduÊ žádnéÊ zpomaleníÊ za mÊnepřipus l.ÊDora-
zilaÊ iÊ výsledkováÊ sezónaÊ aÊ taÊ řádněÊ zahýbalaÊ
cenamiÊvybranýchÊakcií.Ê JestližeÊzačátekÊzveřej-
něníÊvýsledkůÊproÊnásÊbylÊpříznivýÊ–ÊNe lixÊroz-
sekalÊodhadyÊpozi vnímÊsměremÊ–Ê takÊ taÊdalšíÊ
částÊ naopakÊ přineslaÊ velkéÊ zklamáníÊ aÊ přede-
všímÊMetaÊtrhÊ„rozsekala“,ÊaleÊbohuželÊnega v-
nímÊ směrem.Ê VýnosováÊ stránkaÊ bylaÊ ještěÊ
v pořádkuÊ aÊ potvrdila,Ê žeÊ naÊ příjmovéÊ stránceÊ
FacebookÊ(čiÊMeta)ÊproblémÊnemá.ÊAleÊrůstÊná-
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kladů,ÊpáleníÊcasheÊproÊdiviziÊMetaverse,ÊzeÊzis-
kuÊ řádněÊ ukrojil.Ê CoÊ víc,Ê MetaÊ seÊ vyjádřila,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
žeÊv roceÊ2023ÊbudouÊvýsledkyÊtétoÊdivizeÊještěÊ
horšíÊ nežÊ v roceÊ letošním.Ê ToÊ poslaloÊ akcieÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
zeÊ130ÊdolarůÊpodÊ stovku.ÊVěřímÊnadáleÊ tomu,Ê
žeÊ vedeníÊ MetyÊ ví,Ê coÊ děláÊ proÊ svéÊ produktyÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
doÊ budoucnaÊ aÊ žeÊ seÊ jíÊ toÊ vypla ,Ê aleÊ taÊ cenaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
zaÊ toÊ jeÊ tedyÊ drazeÊ vykoupená.Ê Volkswagen,ÊÊÊÊ
dalšíÊz našichÊvelkýchÊpozic,ÊpakÊvýsledkyÊpotvr-
dilÊočekáváníÊaÊvýhledÊnaÊcelýÊrokÊ2022,ÊaleÊnijakÊ
zásadněÊ akcieÊ nereagovalaÊ aÊ nahoruÊ seÊ dereÊÊÊÊ
jenÊ akcieÊ Porsche,Ê kteráÊ odÊ uvedeníÊ naÊ burzuÊÊ
naÊkonciÊzáříÊudělalaÊzaÊměsícÊplusÊ30Ê%,ÊskoroÊ
neskutečné!Ê KrásnáÊ číslaÊ předvádíÊ ropnéÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
společnos ,ÊBP,ÊShellÊ iÊTotalÊukázaly,ÊžeÊ jimÊvy-
sokéÊ cenyÊ ropyÊ víceÊ nežÊ dostatečněÊ prospívají,Ê
reakceÊ akciíÊ takÊ bylaÊ pozi vní,Ê jakÊ seÊ logickyÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
poÊdobrýchÊčíslechÊdaloÊčekat.ÊNaÊdomácímÊtrhuÊ

byloÊ spíšeÊ zataženo,Ê kdyžÊ op mismuÊ bránilyÊÊÊ
debatyÊv parlamentuÊaÊveÊvládnoucíÊpě koalici,Ê
jakÊnastavitÊ tzv.Ê „válečnouÊdaň“.Ê JejíÊparametryÊ
jakoÊpřirážkaÊ60Ê%Êk daniÊz příjmuÊproÊrokyÊ2023
–2025Ê vůčiÊ 1,2násobkuÊ ziskůÊ z letÊ 2018–2021Ê
jsouÊ např.Ê proÊ ČEZÊ opravduÊ přísněÊ nastavenyÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
aÊ silněÊ destruujíÊ nárůstÊ hodnoty,Ê kterýÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
byÊ v ČEZuÊ mohlÊ býtÊ vytvořen,Ê kdybyÊ seÊ vládaÊ
nezachovalaÊ doslovaÊ socialis ckýmÊ způsobem,Ê
v rámciÊ heslaÊ „coÊ jeÊ vaše,Ê toÊ jeÊmoje“.ÊMinistrÊ
financíÊseÊtakÊpokusilÊdoslovaÊzhasnoutÊnaÊpraž-
skéÊ burze,Ê aÊ odradilÊ mÊ odÊ budoucíchÊ nákupůÊ
nejenÊ zahraničníÊ investory,Ê aleÊ iÊ řaduÊ věrnýchÊ
domácích.Ê ČEZÊ takÊ pokračovalÊ v sestupuÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
odÊčervna,ÊzaÊříjenÊodepsalÊpřesÊ5Ê%ÊsvéÊhodno-
ty,Ê odÊ června,Ê kdyÊ seÊ objevilyÊ prvníÊ zmínkyÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
oÊ možnémÊ uvaleníÊ válečnéÊ daně,Ê ztra lÊ jižÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
přesÊ−30Ê%ÊsvéÊhodnoty.ÊÊ 

Zdroj: Bloomberg, JTIS 
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PohybÊ naÊ kurzuÊ euraÊ aÊ dolaruÊ seÊ uklidnil,Ê
v zásaděÊdalšímuÊoslabováníÊeuraÊnyníÊbráníÊvi-
dinaÊ růstuÊ sazebÊ iÊ v Evropě,Ê cožÊ seÊ ještěÊ předÊ
několikaÊ měsíciÊ zdáloÊ skoroÊ nemožné,Ê aÊ kurzÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
seÊtakÊpohybujeÊv oscilaciÊ0,98–1.Ê 

NaÊ komoditníchÊ trzíchÊ běhemÊ říjnaÊ seÊ dařiloÊ
opětÊ přidatÊ ziskyÊ ropě,Ê kdyžÊ seÊ OPECÊ chováÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
tak,ÊžeÊsvýmiÊprohlášenímiÊpodporujeÊvyššíÊcenuÊÊÊÊÊÊÊ
ropyÊaÊrozhodněÊžádnéÊvýraznéÊzvedáníÊproduk-
ceÊ nelzeÊ čekat,Ê navícÊ otevřeníÊ regionůÊ v ČíněÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
poÊcoviduÊbudeÊÊtlačitÊÊpoptávkuÊÊÊspíšeÊÊnahoru.Ê 

JakÊ seÊ tedyÊ zachovatÊ dáleÊ v inves cích?ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
VývojÊ v nejbližšímÊ obdobíÊ budeÊ nadáleÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
hek cký,Ê propadyÊ budouÊ střídatÊ krátkodobéÊ
růsty,Ê nicméněÊ řadaÊ akciíÊ seÊ jižÊ dostalaÊ naÊ zají-
mavéÊ valuačníÊ úrovně.Ê JeÊ toÊ iÊ oÊ sen mentu,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
aleÊ zásadníÊ bude,Ê jakÊ dlouhoÊ budeÊ utlumováníÊ
ekonomikyÊ vyššímiÊ sazbamiÊ pokračovatÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
aÊ jakÊ potéÊ přistanemeÊ –Ê jestliÊ toÊ zabrzděníÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
budeÊnatvrdo,ÊneboÊtoÊpřežijemeÊbezÊvýraznějšíÊ
úhonyÊ(tzv.Êso -landing),ÊvizÊobrázek: 

VývojÊindexuÊS&PÊzaÊrokÊ2022Ê–ÊopravduÊjakÊhorskáÊdráhaÊ: 

Zdroj: Bloomberg, JTIS 
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NaÊtoÊmůžeÊmítÊkaždýÊ jinýÊnázor,ÊnechciÊseÊzdeÊ
pouštětÊ doÊ polemiky,Ê jednoÊ všakÊ vímÊ jistě.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Netrejdujeme,Ê investujeme.Ê Z dlouhodobéhoÊ
pohleduÊ bylyÊ krizeÊ aÊ cenyÊ akciíÊ v krizovémÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
obdobíÊ vždyÊ naÊ zajímavýchÊ cenovýchÊ úrovníchÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
aÊ v inves čnímÊhorizontuÊproÊakcieÊ (minimálněÊ
3Ê roky,Ê spíšeÊ 5Ê aÊ víceÊ let)Ê máÊ smyslÊ přiÊ těchtoÊ

stresovýchÊ obdobíchÊ postupněÊ kupovat.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
MůžeÊ to žÊ přijítÊ nečekaněÊ pozi vníÊ zprávaÊ
(třebaÊukončeníÊválkyÊnaÊUkrajině),ÊtrhyÊseÊutrh-
nouÊ nahoruÊ aÊ pakÊ seÊ užÊ špatněÊ naskakujeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
doÊrozjetéhoÊvlaku.ÊTakÊdržímÊpalceÊvámÊiÊnám,Ê
aťÊtatoÊtěžkáÊobdobíÊpřekonáme.Ê 

MichalÊSemotanÊ|Ê7.11.2022 
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J&TÊDIVIDEND 

NašeÊpor olioÊvzrostlo,ÊaleÊkvůliÊpoklesuÊněkte-
rýchÊ akciíÊ (ČEZ,Ê Meta)Ê méněÊ nežÊ trh,Ê naopakÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
seÊ pěkněÊ dařiloÊ ErsteÊ (+11Ê %)Ê aÊ InteluÊ (takéÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
+11Ê %)Ê aÊ LockheedÊ Mar nuÊ (+25Ê %).Ê NakonecÊ
jsmeÊuzavřeliÊměsícÊříjenÊv plusuÊpřesÊ4Ê%ÊaÊsníži-
liÊ letošníÊztrátuÊnaÊ−13,23Ê%.ÊVÊprůběhuÊměsíceÊ
jsmeÊzÊpor oliaÊdoprodaliÊakcieÊTotaluÊ(realizaceÊ
zisku),ÊpoÊvelkémÊrůstuÊjsmeÊrealizovaliÊpolovinuÊ
poziceÊ naÊ CheckÊ PointÊ So ware,Ê pokračovaliÊ
jsmeÊ v redukciÊ EutelsatuÊ aÊ Mercku,Ê uzavřeliÊ
kompletněÊ E.ON,Ê kdyžÊ jeÊ vývojÊ uÊ producentůÊ
elektrickéÊenergieÊovlivněnÊstátnímiÊzásahy.ÊNa-
opakÊjsmeÊpředÊvýsledkyÊdoplniliÊpoziciÊv Intelu,Ê
pokračovaliÊ v budováníÊ pozicÊ naÊ realitníchÊ CTPÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
aÊněmeckéÊVonovii,ÊnavýšiliÊ jsmeÊtakéÊváhuÊAir-
busuÊv por oliu.ÊPor olioÊjeÊnadáleÊzainvestová-
noÊ téměřÊ zÊ 90Ê %,Ê dividendovýÊ výnosÊ seÊ blížíÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
+5Ê%.ÊRozloženíÊfonduÊdleÊměny,ÊveÊkteréÊinves-
tujeme,Ê ukazujeÊ následujícíÊ grafÊ (dominujíÊ víceÊ
USÊtrhy,ÊnaopakÊdošloÊk poklesuÊinves cÊv EUR): 

 

J&TÊBOND 

PostupněÊ navyšujemeÊ duraciÊ fondu.Ê UkončiliÊ
jsmeÊ úrokovéÊ derivátovéÊ zajištěníÊ aÊ nakoupiliÊ
delšíÊčeskéÊaÊamerickéÊstátníÊdluhopisy.ÊV rámciÊ
tendruÊ emitentaÊ jsmeÊ vystoupiliÊ zÊ dluhopisůÊ
papírenskéÊ firmyÊ SappiÊ aÊ naÊ trhuÊ jsmeÊ prodaliÊ
zbyléÊ bondyÊ maloobchodníhoÊ řetězceÊ Casino,Ê
jehožÊ restrukturalizaceÊ nenaplňujeÊ očekávání.Ê
ModifikovanáÊduraceÊpor oliaÊvzrostlaÊnaÊ2,41.Ê
HrubýÊvýnosÊdoÊsplatnos Êpor oliaÊbylÊnaÊkonciÊ
měsíceÊ7,73Ê%.ÊÊÊÊ 

J&TÊMONEY 

V říjnuÊjsmeÊukončiliÊúrokovéÊderivátovéÊzajiště-
níÊaÊmírněÊnavýšiliÊpoziciÊvÊdelšíchÊčeskýchÊstát-
níchÊdluhopisech.ÊV rámciÊtendruÊemitentaÊjsmeÊ
vystoupiliÊ zÊ dluhopisůÊ papírenskéÊ firmyÊ Sappi.Ê
ČástÊ volnéÊ likvidityÊ zhodnocujemeÊprostřednic-
tvímÊrepoÊoperací.ÊModifikovanáÊduraceÊpor o-
liaÊ vzrostlaÊ naÊ 2,06.Ê HrubýÊ výnosÊ doÊ splatnos Ê
por oliaÊbylÊnaÊkonciÊměsíceÊ6,92Ê%.ÊÊÊÊ 

J&TÊFLEXIBILNÍ 

V říjnuÊ jsmeÊkoupiliÊdese letýÊdluhopisÊameric-
kéÊvlády.ÊProza mÊjsmeÊukončiliÊzajišťovacíÊúro-
kovéÊderivátovéÊoperace.ÊV důsledkuÊtohoÊmo-
difikovanáÊduraceÊpor oliaÊvzrostlaÊnaÊ3,27,ÊcožÊ
jeÊmírněÊnadÊneutrálníÊúrovníÊfondu.ÊHrubýÊvý-
nosÊdoÊsplatnos Êpor oliaÊbylÊnaÊkonciÊměsíceÊ
6,75Ê%.ÊÊÊÊ 

 

ŘÍJENÊVEÊFONDECH 
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J&TÊRENTIER 

VÊ dluhopisovéÊ čás Ê jsmeÊ vÊ říjnuÊ prodaliÊ RohlíkÊ
10%Ê 2026Ê aÊ doplniliÊ jsmeÊ dese letýÊ státníÊ dlu-
hopisÊamerickéÊvlády.ÊModifikovanáÊduraceÊčini-
laÊ3,7,ÊvýnosÊdoÊsplatnos Ê7,3Ê%Êp.Êa.ÊVÊakciovéÊ
čás ÊjsmeÊnavýšiliÊVonoviiÊaÊAstraÊZenecu,Êupro-
daliÊjsmeÊLockheedÊMar nÊaÊChevron.ÊStrategic-
káÊalokaceÊbylaÊvÊsrpnuÊ50Ê%ÊakciíÊaÊ50Ê%Êdluho-
pisů.Ê 

J&TÊCREDITÊOPPORTUNITIES 

PostupněÊ navyšujemeÊ duraciÊ fondu.Ê UkončiliÊ

jsmeÊ úrokovéÊ derivátovéÊ zajištěníÊ aÊ nakoupiliÊ

dese letýÊamerickýÊstátníÊdluhopis.ÊV rámciÊten-

deruÊemitentaÊjsmeÊvystoupiliÊzÊdluhopisůÊpapí-

renskéÊfirmyÊSappiÊaÊnaÊtrhuÊ jsmeÊprodaliÊzbyléÊ

bondyÊ maloobchodníhoÊ řetězceÊ Casino,Ê jehožÊ

restrukturalizaceÊ nenaplnilaÊ očekávání.Ê Modifi-

kovanáÊduraceÊpor oliaÊvzrostlaÊnaÊ2,33.ÊHrubýÊ

výnosÊdoÊsplatnos Êpor oliaÊbylÊ6,49Ê%. 

J&TÊOPPORTUNITY 

NámÊseÊ tentokrátÊnedařilo,Ê růstÊ indexůÊ seÊnámÊ
nepovedloÊ zachy t,Ê aÊ toÊ kvůliÊ poklesuÊ hlavníchÊ
tulů.Ê V obavěÊ z válečnéÊ daněÊ kleslÊ ČEZÊ v říjnuÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

oÊskoroÊ−6Ê%,ÊMetaÊpoÊvýsledcíchÊutrpělaÊvelkouÊ
ztrátuÊ (trochuÊ přehnanouÊ z méhoÊ pohledu)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
−31Ê %Ê zaÊ měsícÊ říjen,Ê takéÊ poklesÊ akciíÊ
v HongkonguÊ mělÊ nega vníÊ dopadÊ naÊ našeÊ
por olio.ÊBěhemÊříjnaÊ jsmeÊpřiÊ výprodejíchÊpři-
koupiliÊ akcieÊ ČEZuÊ (naÊ úrovniÊ 765Ê Kč),Ê navýšiliÊ
jsmeÊ iÊ poziciÊ v CamecuÊ poÊ oznámeníÊ nákupuÊ
podíluÊ veÊWes nghousuÊ (financovánoÊ vydánímÊ
akcií,ÊprotoÊpoklesÊ ceny),ÊpřidaliÊ jsmeÊ iÊnaÊvázeÊ
KomerčníÊbanky,ÊkdyžÊzdeÊbyÊdopadÊwindfallÊtaxÊ
mělÊbýtÊomezený.ÊNaopakÊ jsmeÊrealizovaliÊpěk-
nýÊ profitÊ naÊ půlceÊ poziceÊ Ne lixuÊ aÊ doprodaliÊ

jsmeÊ z por oliaÊ akcieÊ Pilulky.Ê PodílÊ casheÊ tvoříÊ
nyníÊccaÊ13Ê%ÊnaÊpor oliu. 

J&TÊLIFEÊ2025,ÊJ&TÊLIFEÊ2030 

BěhemÊříjnaÊjsmeÊsnižovaliÊzastoupeníÊrizikovýchÊ

instrumentů.Ê UprodaliÊ jsmeÊ indexovýÊ fondÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

naÊamerickéÊtechnologickéÊakcieÊFidelityÊNasdaqÊ

CompositeÊ IndexÊ ETF.Ê UzavřeliÊ jsmeÊ poziciÊ

v dluhopisuÊ společnos Ê MMCÊ NorilskÊ Nickel,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

aÊtoÊvzhledemÊk nejistotěÊohledněÊruskýchÊsank-

cí.ÊV průběhuÊminuléhoÊměsíceÊjsmeÊsnížiliÊdlou-

houÊpoziciÊv českéÊkoruně.ÊÊ 

J&TÊLIFEÊ2035 

BěhemÊříjnaÊ jsmeÊnavýšiliÊzastoupeníÊ rizikovýchÊ

instrumentů.Ê PřikoupiliÊ jsmeÊ indexovýÊ fondÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

naÊakcieÊrozvíjejícíchÊseÊtrhůÊiSharesÊMSCIÊEmer-

gingÊ MarketsÊ ETF,Ê kterýÊ siÊ prošelÊ korekcí.Ê

V průběhuÊminuléhoÊměsíceÊjsmeÊsnížiliÊdlouhouÊ

poziciÊ v českéÊ koruně.ÊDošloÊ rovněžÊ k vyplaceníÊ

kuponuÊdluhopisuÊspolečnos ÊAuctorÊFinance. 

J&TÊKOMODITNÍ 

ŘíjenÊ jsmeÊvyužiliÊ k nákupuÊněkterýchÊ komodit,Ê

kteréÊ siÊ prošlyÊ korekcí.Ê PřikoupiliÊ jsmeÊ ETFÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

naÊ palladiumÊ aÊ hliník,Ê jejichžÊ cenyÊ mohouÊ býtÊ

ovlivněnyÊrizikemÊdalšíchÊsankcíÊvůčiÊRusku.ÊNa-

výšiliÊ jsmeÊváhuÊvÊETFÊnaÊsektorÊvývojeÊvodíko-

výchÊ technologiíÊ L&GÊ HydrogenÊ Economy,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

uÊ kteréhoÊ spatřujemeÊ vysokýÊ růstovýÊ potenciálÊ

doÊbudoucna.ÊRealizovaliÊjsmeÊziskyÊnaÊčás Êpo-

ziceÊ vÊ ropnéÊ společnos Ê Chevron.Ê DáleÊ jsmeÊ

uprodaliÊ ETFÊ naÊ širšíÊ indexÊ s vysokýmÊ podílemÊ

energiíÊiSharesÊS&PÊGSCIÊCommodity.ÊÊ 
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Upozornění: 

TotoÊpropagačníÊsděleníÊvycházíÊzÊaktuálněÊdostupnýchÊinformacíÊvÊčaseÊjehoÊzhotoveníÊkÊvýšeÊuvedené-
muÊdni.ÊUvedenéÊinformaceÊnepředstavujíÊnabídku,Êinves čníÊporadenství,Êinves čníÊdoporučeníÊkÊnáku-
puÊ čiÊ prodejiÊ jakýchkolivÊ inves čníchÊ nástrojůÊ aniÊ analýzuÊ inves čníchÊ příležitos .Ê Jsou-liÊ uvedenyÊ
v tomtoÊ sděleníÊ výnosy,Ê uvádíÊ seÊ vÊ hrubýchÊ hodnotách,Ê přičemžÊ proÊ získáníÊ čistýchÊ hodnotÊ výnosůÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
jeÊtřebaÊzohlednitÊtakéÊúčtovanéÊpoplatkyÊaÊpřípadnéÊzdanění,ÊkteréÊzávisíÊnaÊosobníchÊpoměrechÊinves-
toraÊ aÊ můžeÊ seÊ měnit.Ê UvedenéÊ prognózyÊ nejsouÊ spolehlivýmÊ ukazatelemÊ budoucíÊ výkonnos .ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
J&TÊ INVESTIČNÍÊSPOLEČNOST,Êa.s.ÊneneseÊžádnouÊodpovědnost,ÊkteráÊbyÊmohlaÊvzniknoutÊvÊdůsledkuÊ
použi ÊinformacíÊuvedenýchÊvÊtomtoÊmateriálu.ÊSÊinves čnímiÊnástrojiÊjeÊspojenoÊrizikoÊkolísáníÊaktuálníÊ
hodnotyÊ investovanéÊ částkyÊ aÊ výnosůÊ zÊ níÊ aÊ neníÊ zaručenaÊ návratnostÊ původněÊ investovanéÊ částky.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
OÊpřípadnéÊvhodnos Êinves čníchÊnástrojůÊseÊporaďteÊseÊsvýmÊbankéřem,Êinves čnímÊzprostředkovate-
lemÊneboÊjehoÊvázanýmÊzástupcem.ÊSděleníÊmůžeÊobsahovatÊinformaceÊtýkajícíÊseÊinves čníchÊnástrojůÊ
neboÊemitentů,ÊuÊkterýchÊmáÊspolečnostÊsvéÊvlastníÊzájmy.ÊZaÊzprostředkováníÊúpisuÊinves čníchÊnástro-
jůÊmůžeÊ společnostÊ vypla tÊ svýmÊ smluvnímÊ partnerůmÊ proviziÊ zÊ objemuÊ zprostředkovanýchÊ inves c.Ê
ObecnéÊinformaceÊoÊpobídkáchÊjsouÊzveřejněnyÊnaÊwww.j s.cz.Ê 

 

 


