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Aktuální zpravodajství 

Rok 2021 se ukázal být příznivý pro inves�ce                  
do výnosových (někdy se používá také termín 
rizikových) ak�v. Velmi se dařilo akciím,                     
komoditám i nemovitostem, a to především                  
na rozvinutých trzích. Jsme rádi, že na skvělých               
výnosech par�cipovali také investoři věrní                     
J&T Inves�ční společnos�. Akciový fond                  
J&T Opportunity zhodno�l inves�ce o 29,7 %, 
čímž porazil evropský i americký akciový index. 
Konzerva�vnější J&T DIVIDEND, který se soustře-
dí především na hodnotové inves�ce, vzrostl 

v minulém roce o 26 %, což byl opět výborný             
výsledek ve srovnání s akciovým indexem MSCI 
World High Dividend. J&T Komoditní fond                   
patří do porBolia jako doplněk pro případ               
růstu nákladové inflace, což byl přesně případ 
minulého roku. Fond vzrostl o 26 % především 
díky inves�cím do energe�ckých surovin.                 
Výrazně však rostly také ceny průmyslových kovů 
a zemědělských surovin. Nedařilo se tentokrát 
drahým kovům, které vloni zaznamenaly nega�v-
ní výnos. 

Zdroj: Bloomberg, JTIS 

Ohlédnu� za rokem 2021 a výhled pro rok 2022 
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Zdroj: Bloomberg, JTIS 

Kladné zhodnocení udržely i rizikovější (a proto               
i výnosnější) podnikové dluhopisy. Fondy J&T 
BOND a J&T Credit Opportuni�es, které investují 
v zahraničí i v našem regionu, posílily o 2,8 %, 
resp. 2,6 %. J&T MONEY se soustřeďuje na inves-
�ce ve středoevropském regionu, a byl proto                
ve druhé polovině roku pos�žen prudkým růstem 
úrokových sazeb v České republice. Ceny dluho-

pisů nega�vně reagují na růst sazeb, a tak je 
zhodnocení J&T MONEY ve výši 2,2 % za dané 
situace uspokojivým výsledkem. Útěchou                  
pro investory zvyklé na vyšší zhodnocení by měl 
být fakt, že s růstem úroků se ruku v ruce zvyšu-
je i budoucí potenciál dluhopisových fondů, 
který pro výše uvedené fondy nyní atakuje                    
hranici 5 % ročně. 

Naopak záporný výnos vykázaly konzerva�vní 
dluhopisy, a to jak podnikové (s inves�čním                         
ra�ngem), tak především státní. Důvodem špatné 
výkonnos� dluhopisů byla především úroveň, 
kam během pandemie poklesly úrokové sazby. 
Následně, během postupného zotavování ekono-
mik, se přiblížila doba, kdy se úroveň měnové 
s�mulace musí redukovat. Znamená to utlumová-
ní programů, kdy centrální banky kupují                            
dluhopisy a postupně, někde dříve, někde                   
později, centrální bankéři přistupují ke zvyšování 
úroků. Na redukci s�mulace, jinak řečeno                       
utahování měnové poli�ky, reaguje nega�vně 
ocenění dluhopisů. Tak trochu extrémním                      
případem se staly české státní dluhopisy,                         
které v reakci na prudkých růst úroků v Česku 
oslabily od začátku roku 2021 o více než 9,5 %. 
Fond J&T Flexibilní dluhopisový výrazně snižoval 
úrokové riziko a zaznamenal ztrátu mnohem                 
nižší −1,4 %.                                                                                  

V tomto smyslu netypický rok, kdy konzerva�v-
ní inves�ce ztra�ly a rizikovější získaly, podtrhu-
je význam smíšeného investování. Balancované 
fondy rozložené zhruba napůl mezi stabilizační 
a výnosovou složkou dosáhly za rok 2021 výno-
su kolem 10 %. J&T RENTIER, který ak�vně 
kombinuje akcie a dluhopisy v poměru mezi                     
30 a 70 %, zhodno�l vklady investorů o 13,6 %. 
Pasivní strategie J&T LIFE 2035 a J&T LIFE 2030, 
jejichž smyslem je bez nutnos� zásahu investo-
ra automa�cky přizpůsobovat rizikovost inves-
�čnímu horizontu, dosáhly zisku mezi 10 a 8 %. 
I do budoucna, bez ohledu na jejich zvýšené 
ceny, dává smysl držet v porBoliích zastoupení 
výnosových inves�c, ale samozřejmě přijde také 
doba, kdy tato ak�va významně zakolísají. Proto 
zcela neopoušUme jinak samostatně málo vý-
nosnou stabilizační část, která pomůže výkyvy 
vyrovnat, dodá likviditu a příležitost, odkud zafi-
nancovat případné nákupy „ve slevě“.  
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Balancovaný investor tudíž může zůstat v zásadě 
v klidu i pro rok 2022, který jinak může být po-
měrně rozkolísaný. Následuje několik výzev, kte-
rým budeme pravděpodobně čelit a které budou 
pro inves�ční prostředí relevantní. 

 

1. Pandemie covidu-19 znovu rozbouřila inves�č-
ní vody s příchodem varianty omikron. Naplní-li 
se prozaUmní předpoklady, může být nákaza 
opravdu masová, nicméně vzhledem k částečné 
imunitě a (snad) menší agresivitě už nebude                 
narušení chodu ekonomiky tak dras�cké a dlou-
hé. Státy patrně použijí už vyzkoušený přístup, 
jehož součásU budou kompenzace pro pos�žené 
sektory. Z inves�čního pohledu budeme proto             
na začátku roku nadále opatrní vůči exponova-
ným oblastem ekonomiky. 

2. Inflace vyvolaná kombinací vlivů velkých stát-
ních výdajů, levných peněz a narušení dodávek 
některých výrobků a surovin se může ukázat jako 
trvanlivější, než se nyní zdá. Rok 2022 bude ve 
znamení odvykací léčby na ultralevné peníze.                             
Je třeba počítat s kolísavějšími trhy ve srovnání 
s rokem 2021, a proto má smysl držet inves�ční 
riziko na uzdě. U dluhopisů se soustředit na kratší 
splatnos�, částečně zajišťovat úrokové riziko a 

postupně se více přesouvat do zemí, kde už úro-
ky zvedli dříve (např. Česko).    

3. Energe�cká krize částečně souvisí s inflací, ale 
může také nepřímo narušit chod a nabídku 
v jiných sektorech. Dále také ovlivní nálady ve 
společnos�, poli�ckou situaci a následně hospo-
dářskou poli�ku. Dává smysl být v energe�ckém 
sektoru zainvestován, byť by to bylo jen 
z důvodu zajištění nega�vních vlivů jinde. 

4.Geopoli�cké vlivy můžou eskalovat 
z východního směru. Rusko se evidentně snaží 
zvýšeným tlakem u ukrajinských hranic zlepšit 
svou vyjednávací pozici v oblas�. Ačkoli riziko 
otevřeného konfliktu vnímáme jako nízké, po-
tenciál pro vyhrocení napěU je naopak ještě 
značný a rizikové prémie u ruských ak�v tuto 
hrozbu nekompenzují. Proto jsme pozice 
s ruskou expozicí výrazně snížili. Čína se snaží 
snížit sociální rozdíly ve své společnos�, což se 
projevilo regulací (a poklesem akcií) některých 
technologických firem a také tlakem pro� dra-
hému bydlení, v důsledku čehož se zadlužené 
čínské developerské společnos� dostaly do poU-
ží. Od čínských inves�c se zaUm držíme dále, ale 
v určité fázi tam pravděpodobně vzniknou zají-
mavé příležitos� k nákupům ve slevách. 

Mar�n Kujal | 7.1.2022 

Zdroj: Bloomberg, JTIS 
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J&T BOND 

V prosinci jsme zvýšili podíl v bondech Auc-
tor25, Teva30 a Lowell25. Nově jsme investovali 
do telekomunikační firmy AT&T, 365.bank,                    
obchodního řetězce Casino a zemědělské firmy 
Adecoagro. Snížili jsme pozici v dluhopisu                    
J&T Finance Group 2022 a přesunuli se naopak 
více do výnosnějších bondů J&T Energy Finan-
cing. Byly splaceny dluhopisy producenta masa 
JBS, mediální firmy JOJ Media House a směnka 
EP Industries. Modifikovaná durace porBolia 
byla na konci prosince 2,22. Hrubý výnos                      
do splatnos� porBolia byl 4,37 %.   

 

J&T MONEY 

Investovali jsme do podřízeného bondu 
365.bank, naopak jsme odprodali dluhopisy 
MOL a Lowell. Snížili jsme pozice v dluhopisech 
Sazka a J&T Finance Group 2022 a přesunuli                   
se více do výnosnějších bondů J&T Energy                
Financing. Byly splaceny dluhopisy producenta 
masa JBS, mediální firmy JOJ Media House, tele-
komunikace CETIN a směnka EP Industries. Mo-
difikovaná durace porBolia klesla na 2,05. Hrubý 
výnos do splatnos� porBolia byl na  4,41 %.   

   

J&T CREDIT OPPORTUNITIES 

Zvýšili jsme podíl v bondech Teva 2030 a J&T 
Energy Financing 2026. Nově jsme investovali 
do telekomunikační firmy AT&T, obchodního 
řetězce Casino a zemědělské firmy Adecoagro. 
Byly splaceny dluhopisy producenta masa                  
JBS 2026. Emitent PEMEX vyměnil dluhopisy 
2027 za bondy splatné 2032, s doplatkem              
hotovos�. Navýšili jsme zajištění úrokového rizi-
ka a modifikovaná durace porBolia tak klesla              
na 2,09. Hrubý výnos do splatnos� porBolia 
vzrostl na 4 %. 

 

J&T HIGH YIELD II 

V prosinci jsme investovali do perpetuity AT&T         
s výnosem 2,6 % p. a. v USD. Kvůli limitům jsme 
snížili lehce pozici v EPH 4,5% / 2025, J&T Finan-
ce Group 4,75% / 2024 a Sazka 3,875% / 2027. 
Dluhopis PEMEX 6 % se splatnosU 2027 jsme 

vyměnili za PEMEX 6,7% / 2032. Modifikovaná 
durace klesla na 2,2, výnos do splatnos� porBo-
lia klesl na 4,9 %. 

 

J&T RENTIER 

Účastnili jsme se primárního úpisu Mint Metro-
polis 4,75% / 2024. Dokoupili jsme J&T Finance 
Group 4,75% / 2024, Sazka 4% / 2022, Emma 
Gamma 4,9% / 2024 a Pale Fire 5,75% / 2026. 
Modifikovaná durace činí 3,0, výnos do splat-
nos� činí 4,7 %. V akciové čás� jsme dokoupili 
Komerční banku, Erste Bank, Coca-Colu, Jo-
hnson & Johnson a Sanofi. Oficiální strategická 
alokace byla ponechána na 50 % akcie vs. 50 % 
dluhopisy. 

 

 

J&T DIVIDEND 

V prosinci jsme upravili naše porBolio, když 
jsme vyprodali akcie O2 CR, zcela jsme se také 
zbavili řeckého retaileru Jumbo a pobrali zisky 
na čás� pozic u Erste Bank. Navýšili jsme nao-
pak váhu Intelu a České zbrojovky těsně nad 
úrovní 500 korun za akcii, nově jsme pak do 
porBolia zařadili Volkswagen, který z našeho 
pohledu klesl na zajímavou cenu. Těsně před 
Vánoci jsme zvedli váhu Eutelsatu a přikoupili i 
akcie německého Metra, mírně jsme navýšili 
rovněž váhu Check Point So_ware. K největším 
pozicím v porBoliu patří ČEZ, IBM, Telefónica, 
E.On a Erste.  

 

J&T OPPORTUNITY 

V průběhu měsíce jsme realizovali část pozic              
na Apple, Cameco a Novavax. S nákupy jsme se 
pus�li do navýšení pozic u Facebooku, Airbnb, 
ruského Mail.ru (nyní VKCO), přikoupili jsme 
řeckého developera Lamda (po lokálních pozi-
�vních doporučeních). Nově jsme do porBolia 
zařadili ETF fond na uran SRUUF. Rok 2021 byl 
pro akcie velmi příznivý, očekáváme, že 2022 
bude výrazně obUžnější, důležité bude správně 
vybírat jednotlivé �tuly. Chceme na to být                  
připraveni, a proto držíme podíl hotovos�                
lehce nad 20 %.   

PROSINEC VE FONDECH 
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Upozornění: 

Tento materiál, který vytvořila J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., představuje názor společnos�, který 

vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené infor-

mace nepředstavují nabídku, inves�ční poradenství, inves�ční doporučení k nákupu či prodeji jakýchko-

liv inves�čních nástrojů ani analýzu inves�čních příležitosU. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým uka-

zatelem budoucí výkonnos�. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nenese žádnou odpovědnost, která                  

by mohla vzniknout v důsledku použiU informací uvedených v tomto materiálu. S inves�čními nástroji               

je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost 

původně investované částky. O případné vhodnos� inves�čních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, 

inves�čním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.  

Sdělení může obsahovat informace týkající se inves�čních nástrojů nebo emitentů, u kterých má společ-

nost své vlastní zájmy. Za zprostředkování úpisu inves�čních nástrojů může společnost vypla�t svým 

smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných inves�c. Obecné informace o pobídkách jsou 

zveřejněny na www.j�s.cz.  

 


