Tematické investování
… poznejte témata, která mění svět.

Ve světě kolem nás, který se neustále mění a kde převratné technologické inovace
narušují tradiční hodnoty stále častěji, představuje tematické investování alternativu
k tradičním strategiím.
Cílem tematického investování je identifikovat zdroje, které poskytují trvalý růst a výkonnost skrze využití dlouhodobých a trvalých trendů.

Hodnota myšlenky spočívá v jejím využití.
Thomas Alva Edison

Globalizace obchodu, technologický pokrok, inovace, demografické trendy a změny
životního prostředí ovlivňují a mění zaběhnutý řád našeho světa. Zároveň tyto změny
poskytují zajímavé investiční příležitosti, neboť existuje celá řada sektorů a společností,
které naplno tyto změny využívají, nebo je dokonce samy vytvářejí.
Stárnutí obyvatelstva, životní styl, převratné technologie i vzácnost přírodních zdrojů,
to jsou témata dneška.
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TEMATICKÉ INVESTOVÁNÍ

TEMATICKÉ INVESTOVÁNÍ
A MOŽNOST VÝNOSŮ
Naše tematické investice pokrývají několik oblastí, které generují trvalý
a dlouhodobý růst. Pro všechna tato témata jsou společné inovace.

Naším cílem je poskytnout vám odolná investiční řešení, která obstojí bez ohledu na aktuální ekonomické podmínky a události.
Řešení, jež budou více stabilní v momentech, kdy jsou trhy volatilní (kolísají) nebo klesají. Řešení, které vám nabízí podíl ve
společnostech, jež táhnou trhy, jsou lídry ve svých oblastech, tvoří nové tržní prostředí a diktují trendy nebo dobře umějí využít
aktuální světové změny.

VZÁCNOST VODY

Inovace rozhodují o tom,
kdo se stane lídrem a kdo
ho bude jen následovat.

STÁRNUTÍ
POPULACE

ŽIVOTNÍ STYL

Steve Jobs

INOVACE
TEMATICKÉ INVESTICE JSOU URČENÉ INVESTORŮM, KTEŘÍ:
• Chtějí dosáhnout vyššího zhodnocení, než nabízejí světové akciové trhy, a zároveň jsou ochotni akceptovat
v krátkém období nižší výkonnost těchto investic oproti trhu.
• Chtějí diverzifikovat své portfolio – zajistit si možnost vyššího zhodnocení prostřednictvím alokace části prostředků právě
do tematických fondů, zatímco drží ostatní prostředky v jiných typech fondů, a snižují tak celkové riziko své investice.

VZÁCNÉ
SUROVINY

PŘEVRATNÉ
INOVACE

• Jsou ochotní odložit své prostředky na minimálně pět let a jsou ochotni akceptovat zvýšené riziko investice
spojené s investováním do akciových fondů.

ZLATÉ DOLY

Náš přístup je v mnoha ohledech unikátní a inovativní. Naším cílem je identifikovat investiční témata, která nejsou spojena pouze
s jedním sektorem, ale zahrnují celé spektrum sektorů a společností. Široké možnosti investiční strategie umožňují diverzifikaci portfolia,
a snižují tak celkové riziko investice. Díky tomuto přístupu se naše portfolia dokážou přizpůsobovat ekonomickému cyklu i režimu trhu.

V rámci tematického investování vám přinášíme to nejlepší ze dvou našich investičních tematických center: CPR Asset Management
a KBI Global Investors.
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STÁRNUTÍ POPULACE

FOND: CPR GLOBAL SILVER AGE

1

2

3

NÍZKÉ RIZIKO

4

5

6

7

VYSOKÉ RIZIKO

Investiční horizont: 5 let a více

STŘÍBRNÁ EKONOMIKA: CELOSVĚTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

Stárnutí populace a s ním spojená tzv. stříbrná ekonomika se postupně stává ce
losvětovým fenoménem. Jde o investiční téma, které je trvalé a nezávisí na ekono
mickém cyklu.

Vývoj populace
v důchodovém věku

PROČ STÁRNUTÍ?
Největší revolucí 20. století byla výrazná demografická proměna světové populace. Zatímco dětská úmrtnost se prudce snížila a průměrný věk dožití se zvýšil o 35 let, porodnost klesla mezi lety 1950 a 2000 téměř o 50 %.

VÝVOJ PODÍLU LIDÍ STARŠÍCH 60 LET
NA SVĚTOVÉ POPULACI

+3,26 %

Pokud bude současný demografický trend pokračovat i nadále, počet lidí starších 65 let,
kterých je dnes okolo 900 milionů, se během pouhých deseti let zvýší na 1,4 miliardy. Do
roku 2050 dokonce až na 2,1 miliardy.

1,6

Zvyšující se podíl starší generace není již
jen tématem vyspělých západních zemí,
ale postupně se stává celosvětovým fenoménem. V rozvojových zemích bude
obyvatelstvo stárnout mnohem rychleji.
Očekává se, že v roce 2050 budou čtyři
z pěti seniorů pocházet z těchto zemí. Největší výzvě bude čelit Čína, kde počet lidí
v důchodovém věku během 15 let vzroste
z dnešních 10 % na 25 % celkové populace.

Průměrný počet dětí
na jednu ženu v Evropě
mezi lety 2010 a 2015

O tolik vzroste průměrný věk
dožití v Africe do konce století

světové populace

Stříbrná
ekonomika

65
3.

Světová porodnost a očekávaná
délka života

let

46 %

Stříbrná ekonomika:
reálná příležitost tažená
stárnutím populace

Tuto investiční příležitost nabízí fond CPR
Global Silver Age.

+19
Země s příliš nízkou
porodností tvoří

Roční nárůst
populace starší
60 let

OČEKÁVANÁ
DÉLKA ŽIVOTA
PODLE DATA
NAROZENÍ

53
let

70
let

77
let

bilionů korun
v roce 2015

Ve vyspělých ekonomikách se kupní síla jedince většinou nachází na vrcholu v momentě odchodu do důchodu. Kolem 65 let disponuje člověk největším majetkem. Proto
jsme přistoupili k identifikaci investičních příležitostí právě skrze spotřebu starších lidí,
kdy jsme identifikovali dvě hlavní skupiny spotřebitelů:

největší ekonomika
na světě

• Budoucí/mladí penzisté mají relativně vysokou kupní sílu; hledají možnosti, jak naložit se svým majetkem, a chtějí si dopřát klidné a spokojené stáří.
• Starší penzisté jsou věkovou skupinou, kterou lze charakterizovat větší závislostí
a velmi vysokou spotřebou farmaceutických a zdravotnických produktů.

Investiční příležitosti
KRÁSA & PÉČE
zkrášlování, domácnost…
SPRÁVA MAJETKU
BEZPEČNOST
privátní bankovnictví,
alarm, sledovací
životní pojištění…
přístroje…

FARMACIE
léky, vitamíny…

POČET DĚTÍ
NA JEDNU ŽENU

2,5

NÁŠ PŘÍSTUP

STŘÍBRNÁ
EKONOMIKA

AUTOMOBILY

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY
zdravotnická technika,
naslouchadla…

Tyto dvě skupiny spotřebovávají služby a výrobky z nepřeberného množství sektorů. Celkem
tak lze sestrojit investiční portfolio z více než 600 akciových titulů a osmi různých sektorů.
Portfolio fondu CPR Global Silver Age nabízí nesporné výhody oproti běžným finanč
ním trhům:
• Vyšší růst tržeb i příjmů
• Silné portfolio odolné proti ekonomickým cyklům a výkyvům
Podmínkou pro zařazení akcií společnosti do našeho portfolia je, aby značná část příjmů
firmy přímo závisela na stárnoucí populaci.

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
domovy pro seniory,
osobní služby…

VOLNÝ ČAS
životní styl, turistika,
zahradničení…
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INVESTUJTE DNES DO SVĚTA ZÍTŘKA

Investiční horizont: 5 let a více

Disrupce neboli převratná změna jako investiční téma cílí na společnosti, které ozna
čujeme jako „převratné“, jelikož mají schopnost změnit trh nehledě na sektor, ve kte
rém působí.

Umělá inteligence

50 %

PROČ PŘEVRATNÉ ZMĚNY?
Disrupce může být charakterizována jako změna, která mění pravidla hry. Jde o novinku,
inovaci, jež mění zaběhlý řád, mění náš životní styl i naše spotřební zvyky. Podnikání
postavené na těchto převratných inovacích a změnách často mění i celý trh nebo rovnou
vytváří trh úplně nový. Jde o produkty a služby, které jsou levnější, kvalitnější a pokro
čilejší… A nakonec také preferované zákazníkem.
Z historického hlediska byly takové inovace procesem, který mohl trvat klidně i déle
než jedno století, a proto nebyly někdy ani zaznamenány stejnou generací. Příkladem
mohou být vynálezy jako pluh, tisk, světelné žárovky, penicilin, letadlo, televize a další.
Naopak dnes je pro nedávné velké objevy jako např. internet, robotika nebo 3D tisk
typické, že se prosadily nesmírně rychle a zásadně změnily způsob našeho života, spotřebních zvyků i práce.
Kromě technologického pokroku jsou hnacím motorem všech těchto změn také globalizace, demografické změny a změny životního prostředí.

nových prodaných aut bude částečně
autonomních do roku 2030

58,424

ZISKY CELOSVĚTOVÉHO TRHU S UMĚLOU
INTELIGENCÍ OD ROKU 2016 DO ROKU 2025
(V MILIONECH USD)
46,500

34,500

PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ NA OSOBU
24,300
17,580

Světová populace

Světová populace

Připojená populace

Připojená populace

6,3 miliardy

500 milionů

10,500

6,8 miliardy

12,5 miliardy

1,150

2016

4,000

2,800

2017

2018

7,650

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Tuto investiční příležitost nabízí fond CPR Global Disruptive Opportunities.
Světová populace

Světová populace

Připojená populace

Připojená populace

7,2 miliardy
25 miliard

Zrychlující fenomén

50 %

Až o tolik více pacientů
s chronickými problémy bude
léčeno virtuálními zdravotními
asistenty kolem roku 2022

38 let
rádio
13 let
televize
4 roky
internet

6 měsíců
Instagram
1 měsíc hra
Angry Birds
19 dní hra
Pokemon Go

50 miliard

NÁŠ PŘÍSTUP

DOBA POTŘEBNÁ K DOSAŽENÍ 50 MILIONŮ UŽIVATELŮ

3,5 roku
Facebook
9 měsíců
Twitter

7,6 miliardy

Jelikož se převratné změny mohou dít ve všech sektorech ekonomiky, vyhledáváme
příležitosti napříč celou škálou sektorů, abychom plně zachytili celý potenciál převratné
inovace.
Shrnuli jsme tento fenomén do čtyř oblastí:
• Digitální technologie: spojuje lidi dohromady, umožňuje sdílení vědomostí, šetří čas
a snižuje náklady
• Průmysl 4.0: efektivní, propojená a chytrá výroba a distribuce

Investování
do velkých změn,

které mění životní styl
i spotřební zvyky, definují nové
pracovní postupy a výrobní
a komunikační procesy.

• Zdravotnictví: pokrok lékařské vědy vede k dosažení vyšší kvality života a delší doby
dožití
• Obnovitelné zdroje: spojeno s obnovou přírodních zdrojů a produkcí zelené energie
K dosažení účinné a vysoké diverzifikace (rozložení rizika) má portfolio manažer
možnost vybírat až z 600 akciových titulů. V portfoliu najdeme dva hlavní typy firem:
nové společnosti, jež se prosadily díky inovacím a vytvořily třeba nový trh, a společnosti
s dlouhou tradicí, jež se úspěšně přizpůsobují převratným změnám, a jsou tak často
tržními lídry ve svém odvětví.

9

VZÁCNOST VODY

FOND: KBI WATER FUND
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Investiční horizont: 5 let a více

Voda je základem života. Zásoby jsou ale omezené a klesají. Dnes se dá využít méně
než jedno procento světové vody (ostatní voda je slaná, znečištěná, obtížně přístupná
nebo v ledovcích). Její spotřeba přitom neustále roste: za posledních 40 let se světová
populace zdvojnásobila, ale spotřeba vody vzrostla čtyřnásobně.

PROČ VODA?
Akciový fond KBI Water Fund vám nabízí podíl ve společnostech ze sektorů vodního
hospodářství – infrastruktury, služeb a technologií. Společnostech, které řeší problémy
s dodávkami, nedostatkem nebo znečištěním vody. Odhaduje se, že celkové nutné
výdaje na řešení těchto problémů dosáhnou do roku 2030 až 7,5 bilionu dolarů (podle
analýzy McKinsey & Co).
První „vodní investiční vlnu“ od roku 2000 hnal realitní boom. Po světové krizi přišla
druhá vlna poháněná hlavně korporátními snahami o lepší životní prostředí a úsporu
energií. Třetí, nynější „investiční vodní vlnu“ táhnou zejména nutné investice do rozvoje
infrastruktury a politické iniciativy.
Ať už jde o klasický provoz původních vodních systémů nebo přílišné sucho a další
přírodní katastrofy typu povodní a hurikánů, tyto služby jsou potřeba vždy nehledě na
fázi ekonomického cyklu.

KBI WATER FUND: VODA MÁ VĚTŠÍ HODNOTU,
NEŽ SI MYSLÍTE
Domácnosti

Průmysl

Zemědělství

~10 %

~20 %

~70 %

46 L VODY
= 1 SPRCHOVÁNÍ

8 327 L VODY
= 1 POLOVODIČOVÝ DISK

296 L VODY
= 1 LITR PIVA

56 L VODY
= 1 VYPRÁNÍ V PRAČCE

67 000 L VODY
= 1 AUTO

15 400 L VODY
= 1 KG HOVĚZÍHO

Voda je nezbytná pro fungování vyspělého světa a důležitost udržitelnosti zásob a kvality
vody patří mezi každoroční nejdůležitější otázky na světovém ekonomickém fóru.

2 mld.
Více než dvě miliardy lidí se musí
spoléhat na vodní studny

598 L
Zatímco člověk k životu potřebuje
pouze 45 litrů vody denně,
průměrná spotřeba Američanů je
598 litrů denně.

$7,5 bilionu
Odhad výdajů do roku 2030

Investice do vody největších světových ekonomik
USA – Trump i demokraté plánují rozsáhlou obnovu vodní
infrastruktury, která byla dosud podfinancovaná.

Populace se za posledních
40 let zdvojnásobila,
zatímco spotřeba vody
vzrostla čtyřnásobně.

NÁŠ PŘÍSTUP
Portfolio fondu tvoří 40 až 50 titulů. Investice zvažujeme pouze do akcií firem, u nichž
minimálně 50 % celkových příjmů pochází z podnikatelské činnosti spojené s vodou nebo
které patří k lídrům trhu v rámci své specializace spojené s vodou.
Složení portfolia je globální a najdeme v něm americké, západoevropské nebo asijské
společnosti. V portofliu naleznete například francouzskou společnost Veolia, která je
předním dodavatelem vodohospodářských služeb v České republice.

Čínská krize – 70 % vodních zdrojů je dnes znečištěno, plán na
zajištění dodávky vody na jih Číny (Chinese South-North Water
Transfer Project), který potrvá do roku 2050.

Indie – Premiér Modi a podpora zahraničních investic, kdy přes
vysoký hospodářský růst v Indii stále 30 % městských domácností
a 70 % venkova nemá přivedenou vodu pomocí potrubí.
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TOUHA PO LEPŠÍM ŽIVOTĚ

VYSOKÉ RIZIKO

Investiční horizont: 5 let a více

Investiční téma zdraví & životní styl odráží současné trendy, které mění náš dosavadní
způsob života a s nimi spojený potenciál růstu.

On-line nakupování

PROČ ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL?

CELOSVĚTOVÝ PODÍL
ON-LINE NÁKUPŮ

Nový způsob života lidí je čím dál více orientován na sebenaplnění skrze spotřebu zážitků a uspokojení vlastních potřeb.

Uživatelé internetu

• Tvorba světového bohatství

Celosvětová populace

Výdaje na zdraví a blahobyt se zvyšují díky rostoucímu světovému bohatství a očekává
se, že v roce 2021 dosáhnou 8 350 bilionů Kč, což je 20x více než dnešní HDP Spojených
států. Ekonomický růst přispěl ke zvýšené spotřebě napříč všemi generacemi a sociálními třídami. Kromě toho spotřeba prochází hlubokými změnami, které mohou přinést
výrazný růstový potenciál.

57,6 %

49,6 %
32,8 %
22,2 %

• Zájem o zážitky
Poptávka se přesouvá od vlastnění k zážitkům, které nám pomáhají naleznout sama
sebe, vytvářejí hluboké celoživotní vzpomínky a upevňují vztahy s druhými. Pro ilustraci,
podíl zážitků na americké spotřebě vzrostl o 70 % od roku 1987.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

• Vliv digitalizace

Čím více se tato generace bude blížit k dospělosti, tím větší kupní sílu bude mít, a bude
tak moci donutit společnosti, aby přehodnotily svůj byznys a marketingové strategie.

Roční spotřeba mileniálů
v korunách

29

PODÍL SPOTŘEBY NA HDP ZEMÍ OECD
A SEVERNÍ AMERIKY

,1
67
bilionů CZK

Severní Amerika

%

,5
60

%

Země OECD

Náš přístup vychází z práce amerického psychologa Abrahama Maslowa, která ukazuje,
že emoční potřeby jsou úzce spjaty s motivací
jedince.
Potřeba sounáležitosti se skupinou je uspokojena lidským kontaktem. Luxusní statky člověka odliší a dodají mu společenskou prestiž,
která je důležitá pro jeho sebevědomí. Sebe
realizace člověk dosahuje novými zážitky, jako
jsou například cestování nebo dobrodružství.
Investujeme do společností, které prodávají
výrobky a služby přispívající k uspokojení výše
zmíněných potřeb a zvyšujících lidský blahobyt.
Identifikovali jsme více než 400 akciových titulů z osmi různých sektorů: Automobilový
průmysl, správa majetku, digitální ekonomika,
turismus, volný čas, wellness, luxusní zboží
a sport.
Naše investiční spektrum je stabilní co do tržeb
a příjmů. Akcie společností spojených se životním stylem nabízejí vysoký růstový potenciál
díky jejich kapacitě inovovat a umět se odlišit.

Maslowova pyramida

PSYCHICKÉ POTŘEBY

Klíčovým katalyzátorem těchto změn jsou mileniálové. Narozeni po roce 1980 a formováni světem „neomezených možností“ a vzájemné propojenosti ve všech oblastech přinášejí na trh zcela nové hodnoty, postoje a očekávání. Mileniálové se mnohdy již teď
řadí mezi plnohodnotné spotřebitele a nejspíše se stanou nejvíce utrácející generací
v historii lidstva.

NÁŠ PŘÍSTUP

ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ POTŘEBY

21. století výrazně mění
spotřební zvyky: důležité
jsou zážitky, vlastní
uspokojení a sebenaplnění.

S více než třemi miliardami internetových uživatelů je digitalizace dalším z hnacích motorů změn životního stylu. E-komerce roste stabilním tempem, sociální sítě nám umožňují snadné sdílení informací a rychlé šíření nových trendů. Mnoho společností zohledňuje digitalizaci ve svých marketingových strategiích a nabízejí produkty a služby, které
je přímo propojí se zákazníkem.

Od roku 1987 vzrostl
v Americe podíl
spotřebních výdajů na
zážitky o 70 %.

POTŘEBA
SEBEREALIZACE
POTŘEBA UZNÁNÍ,
ÚCTY
POTŘEBA LÁSKY, PŘIJETÍ,
SOUNÁLEŽITOSTI
POTŘEBA BEZPEČÍ
A JISTOTY

FYZIOLOGICKÉ
POTŘEBY – VODA,
SPÁNEK, VZDUCH
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FOND: AMUNDI FUNDS – CPR GLOBAL RESOURCES Investiční horizont: 5 let a více

SUROVÝ MATERIÁL A INOVACE

Téma globálních zdrojů si klade za cíl profitovat z dynamiky firem, které vyrábějí a pře
měňují přírodní zdroje po celém světě.

Unikátní struktura

PROČ GLOBÁLNÍ ZDROJE?

Tuto příležitost můžete využít skrze akciový fond Amundi Funds - CPR Global Resources.

EL HODNOT
VAT
Y

Očekávaný růst světové
poptávky po energiích

Kovy & těžba
Chemikálie
Konstrukční materiály
Papír & obalové materiály
Lesní průmysl

+1biliardu CZK
Je potřeba investovat
do světového
energetického průmyslu

Spojeno se všemi
strukturálními trendy
v průmyslu

{

Zlato
Ostatní drahé kovy
& minerály

HO
UC

+30 %

VZÁCNÉ
KOVY

}

MATERIÁLY

O
YPŘÍT MNÉ INO
UD
VA
VŠ

Renesance amerického průmyslu je silným tahounem tohoto tématu. Vzrůstající těžba
širokého spektra přírodních zdrojů ve Spojených státech výrazně podporuje vznik pracovních míst v petrochemii a podporuje export. Klíčový je význam Číny, která se podílí
necelou polovinou na světové spotřebě komodit.

V roce 2040

ENERGIE

CE

Hrají stále nezastupitelnější roli jakožto klíčové komponenty lékařského vybavení, chytrých telefonů, obalových materiálů atd. Zároveň nacházejí čím dál tím širší uplatnění
v klasických sektorech.

}

PŘÍLEŽITO
OHO
ST
Í

Poptávka dnes směřuje na lehké, vysoce výkonné a energeticky méně náročné materiály, což je příznivé především pro nově vznikající trhy a příležitosti. Proto se globální zdroje staly technicky vysoce vyspělými produkty a jejich transformace vyžaduje pokročilé
technologie a vysoký stupeň inovace.

MN

Průzkum & těžba
Ropa & plyn
Rafinace
Marketing & přeprava
Vybavení & služby

Globální zdroje jsou srdcem celosvětové ekonomiky a stejně jako jiná odvětví jsou i ony
přetvářeny celosvětovými trendy: rostoucí světová populace, zrychlující se urbanizace
a stále intenzivnější globalizace.

NÁŠ PŘÍSTUP
Investujeme pouze do akcií, nikoliv do komodit. Naše investiční spektrum čítá kolem
400 akciových titulů napříč energetickými společnostmi a je strukturováno do tří oblastí:

Světová populace a urbanizace

1950

2015

2050

Světová
populace

30 %

žije v městech

7,3 miliardy

+ 1 miliarda za 12 let

54 %

9,7 miliardy

Energie, efektivní byznys a perspektivní možnosti její obnovitelnosti. Zahrnují průzkum, těžbu, výrobu, rafinaci, skladování, přepravu, služby i marketing. Tento sektor bude v blízké době čelit nové výzvě v podobě rostoucí světové populace, která
bude tlačit poptávku po energiích prudce nahoru. Tato výzva je mimo jiné spojena
také s udržitelností a obnovitelností energetických zdrojů, tak aby byly šetrné vůči
životnímu prostředí.

•

Materiály, u kterých se stále více v současnosti prosazují inovace, zahrnují kovy
(měď, hliník, ocel atd.), chemický průmysl (hnojiva, plasty a obalové materiály, kosmetika, péče o zdraví atd.) a stavební materiály, které v současné době tvoří polovinu světové spotřeby energie a surovin.

•

Vzácné kovy (zlato, stříbro a minerály) málokdy korelují s akciovými trhy, poskytují
vítanou diverzifikaci portfolia od energií a materiálů, které jsou náchylnější na cyklické výkyvy.

V roce 2030

+250 %
2,5 miliardy

•

66 %

Očekávaný nárůst
těžby kovů
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FOND: AMUNDI FUNDS – CPR GLOBAL GOLD MINES Investiční horizont: 5 let a více

HLEDÁNÍ ZLATÝCH CIHEL

Investování do těžby zlata nabízí diverzifikaci, možnou páku a potenciál využít růst
zlatého těžebního odvětví.

Kde se těží zlato?

PROČ TĚŽBA ZLATA?

6,2 tun

Zlato investorům nabízí mnoho výhod. Světové zásoby zlata jsou na rozdíl od peněžní
zásoby omezené, což z něj dělá vítanou protiinflační ochranu. Tento fakt se dá dobře
ilustrovat na situaci dolaru mezi lety 1998 až 2008, který prudce oslabil, zatímco cena
zlata šla nahoru. Navíc v době nízkých úrokových sazeb se zlato stává ještě atraktivnější
investicí.

6,2 tun

460,3 tun
3
4

1

Investování do společností zabývajících se těžbou zlata je zajímavým způsobem, jak nepřímo investovat do zlata, jelikož nabízí:
• Potenciální využití páky, pokud poroste cena zlata (dvojnásobný růst oproti ceně zlata).
• Atraktivní investiční příležitost, jelikož těžařské společnosti začínají mít zisk z restrukturalizace, kterou si prošly v posledních letech. Nová finanční pravidla, jichž se držely
od roku 2012, přispěla ke zlepšení nákladové optimalizace a lepším hospodářským
výsledkům. Navíc díky omezeným těžebním kapacitám a několika významným objevům v poslední době by měla být těžba i v budoucnu zajištěná a pod kontrolou.
• Diverzifikaci: sektor zlata patří mezi nejméně korelované trhy ve srovnání s akciovými
trhy (přibližně 0,21 za posledních 20 let) a zároveň vysoce korelovaný s cenou zlata
(0,79 za posledních 20 let).
Tuto příležitost můžete využít skrze akciový fond Amundi Funds - CPR Global Gold Mines.

2013–2015
Těžba přesáhla

5

Uvědomíme-li si, že
sektor zlata patří mezi
nejméně korelovaný
s akciovými trhy, dává
smysl, aby zlato bylo
součástí globálního
portfolia

1. Čína
2. Austrálie
3. Rusko
4. USA
5. Peru

2

2016

NÁŠ PŘÍSTUP
V našem investičním spektru se nachází přibližně 150 akcií společností, které se zabývají
těžbou, zlata, stříbra, platiny a diamantů.

> 3,000

t

Zahrnuje nejen již dlouho zavedené společnosti působící v mnoha zemích, ale také nové
hráče na trhu, kteří stále intenzivně rozvíjejí své aktivity.

V roce 2013

Historický
rekord

1,7 bilionu CZK

Těžba zlata & světové zásoby

Využité zásoby

Nevyužité zásoby

60 % = 68,898

460,3 tun

t

40 % = 46,726

t

=

Celkové světové zásoby

100 % = 115,624

Podíl těžby zlata na světové
ekonomice

t

Abychom zajistili nižší kolísání investice, investujeme také do společností, které jednotlivé
doly vlastní a pronajímají je těžařským společnostem výměnou za podíl na zisku a produkci.
Díky tomu se vyhýbají přímým těžebním a finančním rizikům, což z nich činí jistější investici.
Při výběru společností se náš tým řídí těmito kritérii:
• Makroekonomické faktory: geopolitické prostředí, sektorová analýza
• Mikroekonomické faktory: založeny na detailních informacích o společnosti, jako
jsou složení těžby, těžební potenciál, kontrola nákladů, přístup k vodě, energiím
a infrastruktuře, dostatku kapitálu pro těžbu, bezpečnost těžby a účinnost těžby

2000–2013

+700 %
2013

Nárůst podílu těžby zlata
na světovém HDP
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ZDROJE
CPR SILVER AGE A STÁRNUTÍ POPULACE – STRANY 6 & 7
• United Nations, World Population Prospects, 2015 revisions (strany 6, 7)
• European Commission, Growing the European Silver Economy, 2015 (strana7)

CPR DISRUPTIVE A PŘEVRATNÉ INOVACE – STRANY 8 & 9
• Gartner, Maverick Research: Endangered! How Technology Will Cause Extinction of the Primary
Care Tier of Medicine, 2016 (strana 8)
• McKinsey Global Institute, Automotive revolution — Perspective towards 2030, 2016 (strana 9)
• PwC, Five Megatrends and Their Implications for Global Defense & Security, 2016 (strana 9)
• Tractica, Artificial Intelligence Market Forecasts, 2017 (strana 9)

KBI WATER A VZÁCNOST VODY – STRANY 10 & 11
• http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,1724375_1552667,00.html (strana 10)
• http://science.howstuffworks.com/environmental/earth/geophysics/run-out-of-water1.htm (strana 10)

O AMUNDI
AMUNDI JE DLE MAJETKU POD SPRÁVOU NEJVĚTŠÍM SPRÁVCEM INVESTIC V EVROPĚ
A Z CELOSVĚTOVÉHO HLEDISKA SE ŘADÍ DO TOP 10.
Pro své klienty spravuje aktiva v hodnotě více než 1,4 bilionu EUR s působností na lokálních trzích i v klíčových světových investičních
centrech. Díky tomu vám investiční profesionálové a analytici Amundi dokážou najít ty nejlepší příležitosti zhodnocení vašich
financí. Schopnost skupiny Amundi získat si důvěru širokého spektra privátních i veřejných investorů na celém světě dokládá více
než 100 milionů retailových, institucionálních a firemních klientů. V roce 2017 zároveň Amundi získala prestižní londýnské ocenění
Správce aktiv roku.

1 466 miliard €

Číslo 1

Top 10

6

majetku ve správě1

v Evropě

celosvětově2

investičních center
po celém světě3

1
Zdroj: Data Amundi k 30. 6. 2018 2 Zdroj: Žebříček IPE „Top 400 asset managers“ zveřejněný v červnu 2018 a založený na výši majetku pod správou
k prosinci 2017. 3 Investiční centra: Boston, Dublin, Londýn, Milán, Paříž a Tokio.

CPR GLOBAL LIFESTYLES A ŽIVOTNÍ STYL – STRANY 12 & 13
•
•
•
•

Crédit Suisse, Global Wealth Report 2016 (strana 12)
Eventbrite/Harris Interactive, Millennials: fueling the Experience Economy, 2014 (strana 12, 13)
We Are Social, Digital in 2017: Global Overview (strana 12)
World Bank national accounts data and OECD National Accounts data files,
Household final consumption expenditure (strana 12)
• Statistica (www.statistica.com), Key Figures of E-Commerce (strana 12)
• Abraham Maslow , A Theory of Human Motivation, 1943 (strana 13)

CPR GLOBAL RESOURCES A VZÁCNÉ SUROVINY – STRANY 14 & 15
• United Nations, World Population Prospects, 2015 revisions (strana 14)
• World Bank, Global Economic Prospects 2009 (strana 15)
• International Energy Agency, World Energy Outlook 2016 (strana 15)

CPR GLOBAL GOLD MINES A ZLATÉ DOLY – STRANY 16 & 17
•
•
•
•
•

Bloomberg (strana 16)
Natural Resource Holdings, 2013 Gold Mine and Deposit Ranking Report (strana 16)
World Gold Council, The social and economic impacts of gold mining, 2015 (strana 17)
World Gold Council, Gold Supply, How much gold has been mined? (strana 17)
World Gold Council, Gold Supply, Interactive gold mining map (strana 17)

UPOZORNĚNÍ
Tento materiál byl vytvořen společností Amundi Czech Republic, Asset Management, a.s. (Amundi CR – součást finanční skupiny
Amundi). Slouží pouze k reklamním účelům a nepředstavuje poradenství, investiční doporučení, analýzu investičních příležitostí ani
nabídku nebo návrh k uzavření smlouvy. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím
období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí. Hodnota investice
a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může
kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Mezi hlavní rizika
spojená s investováním do investičních nástrojů patří riziko úvěrové, tržní včetně měnového a úrokového a riziko protistrany. Více
informací v českém (sdělení klíčových informací) nebo anglickém jazyce (statut fondu) na www.amundi.cz naleznete ve statutech
fondů, sděleních klíčových informací nebo prospektech fondů. Společnost CPR AM, Amundi CR, jejich mateřská společnost Amundi
Asset Management S.A. (Amundi AM) ani žádná jiná společnost patřící do téže finanční skupiny nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou
odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené informace reflektují
názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Uvedené společnosti
není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací
uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nesmějí být kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány
nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by
vyžadovaly registraci společnosti CPR AM, Amundi CR nebo Amundi AM nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by
mohla být považována za nezákonnou. Tento materiál nebyl schválen regulátorem finančního trhu. Není určen americkým osobám
a není zamýšlen pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již jde o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo
jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.
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Bezplatná linka: 800 118 844
infocr@amundi.com

www.amundi.cz

