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březen V KOSTCE
Rychlé shrnutí měsíčního vývoje
Březen byl pro riziková aktiva nejhorším měsícem za poměrně dlouhou dobu. Na vině bylo samozřejmě masivní šíření epidemie
koronaviru po celém světě. Ekonomiky se doslova zastavily. HDP výrazně poklesne a patrně půjde o nesilnější recesi od druhé světové
války. Naštěstí klíčové centrální banky v čele s Fedem a ECB přispěchaly na pomoc tím, že se zavázaly k prakticky neomezeným
nákupům dluhových cenných papírů. Na konci měsíce se tak investiční sentiment podařilo stabilizovat. I tak ve výsledku globální
akciové trhy za celý březen ztratily 14 %. Nedařilo se přitom zejména akciím ve střední Evropě, jejichž index CECEEUR ztratil
dokonce 24 %. Globální dluhopisový index ztratil 2 %, přičemž se nedařilo zejména korporátním dluhopisům s neinvestičním
spekulativním ratingem (high-yield), které ztratily 14 %. Velice špatně na tom byly rovněž komodity, jejichž globální index ztratil
29 %, ropa propadla dokonce o celých 55 %. Barel severomořského Brentu se tak na konci měsíce obchodoval za 23 dolarů.
Výrazně vzrostla volatilita neboli kolísavost rizikových aktiv, když index strachu VIX vzrostl o 34 % na 54 bodů. Masivní výprodeje
jsme využili k přikoupení akciových pozic, neboť ocenění neboli valuace globálních akciových trhů se dostaly na velice atraktivní
úrovně, které pro střednědobý až dlouhodobý horizont slibují vysoce nadstandardní zhodnocení. V krátkodobém horizontu bude
nicméně obchodování i nadále velice volatilní.

VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH
Dolar v nepříznivém sentimentu posiloval. Dolarový index DXY, jenž měří výkonnost dolaru vůči koši hlavních světových měn,
posílil o 0,9 %. Vůči euru dolar zůstal na únorové úrovni 1,103 dolaru za euro. Měny rozvíjejících se ekonomik vůči dolaru
oslabovaly výrazně, když jejich index vůči dolaru poklesl o 3,5 %.
Koruna oslabila výrazně, vůči euru o 7,6 % na úroveň 27,33 CZK/EUR a vůči dolaru o 7,9 % na úroveň 24,94.
Akcie za pokračování nepříznivého sentimentu tvrdě poklesly. Nejširší globální akciový index MSCI All Country World odepsal
13,7 %. Z regionálního pohledu se více dařilo akciím rozvinutých ekonomik, jejichž index MSCI World oslabil o 13,5 %. Naopak
akcie rozvíjejících se ekonomik dle indexu MSCI Emerging Markets oslabily výrazněji, o 15,6 %.
Ze sledovaných regionálních akciových trhů nebyl v březnu ani jeden v plusu. Největší ztráty zaznamenaly akcie v Latinské
Americe (MSCI Latin America –34,6 %), Rakousku (ATX –28,2 %), střední Evropě (CECEEUR –23,8 %), Itálii (FTSE MIB –22,4 %)
a Rusku (RTSI 21,9 %).
Pražská burza dle indexu PX odepsala výrazných 19,2 % a index PX měsíc zakončil na úrovni 790 bodů.
Globální dluhopisové trhy také oslabovaly, a tentokrát tak diverzifikační benefity neprokázaly. Globální dluhopisový index
odepsal 2,2 %. Globální index vládních dluhopisů oslabil sice o zanedbatelných 0,1 %, nicméně korporátní dluhopisy na tom
byly velice špatně. Globální index korporátních dluhopisů investičního stupně ztratil 7,2 %; globální index korporátních
dluhopisů neinvestičního spekulativního stupně (high-yield) odepsal dokonce 13,5 %. Index korporátních dluhopisů
investičního stupně denominovaných v euru poklesl o 6,8 %; index korporátních dluhopisů neinvestičního spekulativního
stupně (high- yield) denominovaných v euru propadl dokonce o 13,2 %.
České vládní dluhopisy také oslabily, konkrétně český index vládních dluhopisů ztratil 1,1 %. Výnos do doby splatnosti vládního
dluhopisu s krátkou dvouletou splatností poklesl vlivem snížení sazeb ČNB o 0,71 % na úroveň 1,14 %. Výnos do doby
splatnosti vládního dluhopisu s dlouhou, desetiletou splatností naopak vzrostl o 0,28 % na úroveň 1,52 %. Česká výnosová
křivka tak výrazně zvýšila svůj sklon.
Polské vládní dluhopisy posílily o 1,2 %, naopak maďarské státní dluhopisy ztratily 1,6 %. Turecké vládní dluhopisy dokázaly
posílit o 1,6 %.
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Globální komoditní index GSCI ztratil enormních 29,4 %. Cena ropy Brent poklesla dokonce o masivních 55,0 % na 23 dolarů
za barel. Cena zlata naopak vzrostla o 1,1 % na 1 583 dolarů za trojskou unci.
Kvůli extrémně negativnímu sentimentu dále výrazně vzrostla úroveň indexu volatility VIX o 34 % na 54 bodů.

Výkonnost hlavních tříd aktiv v březnu
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Výkonnost hlavních tříd aktiv od začátku roku
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Co jsme dělali v našich investičních portfoliích?
V rámci asset alokace investičních portfolií jsme v průběhu března díky zásadnímu propadu valuací výrazně navýšili globální
akciovou složku a oproti tomu jsme snížili dluhopisovou složku a složku alternativních investic.
Celkově máme v rámci asset alokace investičních portfolií vůči srovnávacím indexům (benchmarkům) nadvážení v akciích
a naopak podvážení v dluhopisech a alternativních investicích.
V akciové složce máme výrazně podvážené USA a naopak výrazně nadvážené rozvíjející se trhy (emerging markets) v čele
s rozvíjející se Asií a střední a východní Evropou.
U českých vládních dluhopisů i nadále udržujeme defenzivní nastavení u úrokového rizika prostřednictvím podvážené durace,
tzn. že oproti benchmarku udržujeme průměrnou splatnost dluhopisů kratší.
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Jaký je náš výhled na následující období?
Naše očekávání pro rok 2020 byla masivním rozšířením epidemie koronaviru po celém světě výrazně upravena. I nadále jsme
opatrně pozitivní, nicméně vzhledem k tomu, že globální akciové trhy jsou momentálně od začátku roku v přibližně 20%
minusu, bude poměrně složité dosáhnout za celý rok solidního kladného akciového zhodnocení.
Globální ekonomika dostane v prvním, a především ve druhém čtvrtletí velice silný zásah z poptávkové i nabídkové strany.
Pravděpodobně se bude jednat o nejsilnější recesi od druhé světové války.
Drtivá většina centrálních bank měnovou politiku v průběhu března výrazně uvolnila. Americký Fed se dokonce zavázal
k neomezeným nákupům dluhových cenných papírů. Centrální banky ve výsledku investičnímu sentimentu na konci měsíce
výrazně pomohly.
Co se globálního akciového výhledu týče, náš globální akciový alokační model (GEAM) indikuje, že jsme nastaveni správně,
tzn. že jsme vůči benchmarkům, respektive srovnávacím indexům, nadvážení. Po únorovém, a zejména březnovém propadu se
valuace globálních akciových trhů dostaly na velice atraktivní úrovně, které indikují, že ve střednědobém horizontu dvou až tří
let by mělo být akciové zhodnocení vysoce nadstandardní.
Pokud jde o dluhopisy, i nadále se domníváme, že vládní dluhopisy relativně bezrizikových zemí příliš prostoru pro solidní
zhodnocení nenabízejí. Naopak korporátní dluhopisy dostaly v březnu velmi tvrdou ránu, a proto se domníváme, že jejich
aktuální valuace, respektive kreditní marže jsou pro investora s dlouhým investičním horizontem velice atraktivní.
V každém případě musíme i nadále počítat se zvýšenou krátkodobou volatilitou neboli kolísavostí tržních cen všech rizikových
aktiv v čele s akciemi.
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Všechna makroekonomická data zveřejněná v posledních týdnech jsou vzhledem ke koronaviru pohledem
do značně irelevantní minulosti. Jedinou výjimkou jsou měkké indikátory které, bohužel, pochopitelně věští pro
přelom prvního a druhého čtvrtletí ekonomický propad.
Ekonomika EMU přitom nebyla v nijak dobré kondici ani předtím. Finální růstová data za 4Q19 ukázala nejpomalejší čtvrtletní
růstové tempo od prvního čtvrtletí roku 2013. Ekonomika totiž rostla jen o 0,1 % q/q, tažena dolů zejména čistým exportem
a podporována růstem fixních investic. Italská ekonomika propadla o 0,3 % q/q (byť sloveso „propadnout“ dostane poté, co
budou zveřejněna data za 1Q20, jiný význam), Francie poklesla o 0,1 % q/q, Německo stagnovalo a Španělsko přidalo 0,5 % q/q.
Z měsíčních dat, která byla během března 2020 zveřejněna, jsou vzhledem k šíření koronaviru a z toho pramenícím
bezprecedentním opatřením relevantní toliko měkké indikátory. Ty bohužel věští velký propad ekonomiky. Index PMI
v dominantním sektoru služeb propadl na historické minimum 28,4 bodu (pro ilustraci, dno z krize v roce 2009 bylo lehce pod
40), v průmyslu „jen“ na 45 bodů, což je lehce překvapivé. Německý index IFO ve složce očekávání propadl na 79,7 bodu,
jen o půl bodu nad minimem z prosince 2008. Jediným ukazatelem, který nezkolaboval na dno Mariánského příkopu, je
spotřebitelská důvěra domácností dle Evropské komise, která v březnu dle předběžných dat dosáhla –11,6 bodu, tj. zhruba
úrovně dlouhodobého historického průměru. Zde je to ale bohužel dáno jak tím, že spotřebitelé jsou vesměs opoždění
v hodnocení reálného stavu ekonomiky (první problémy vždy vidí firmy, domácnosti až zprostředkovaně, skrze trh práce), tak
zejména tím, že se podařilo sesbírat jen 15 % dat (zbytek se kvůli dalekosáhlým restrikcím sesbírat nepodařilo).

Růst eurozóny ve 4. čtvrtletí nejpomalejší od počátku roku 2013.
A kvůli koronaviru to bude v 1. pololetí 2020 daleko horší.
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Březnová „tvrdá“ data nejsou vzhledem k vývoji v reálné ekonomice poté, co země zavedly bezprecedentní opatření ke zkrocení
koronaviru, nijak důležitá, proto jen telegraficky. Maloobchodní tržby v lednu rostly jen o 1,7 % r/r, tj. v souladu s tím, kde jsme je
viděli poslední dva roky. Sezonně očištěná nezaměstnanost dále stagnovala, v posledním půlroce se prakticky nezměnila (červenec
2019: 7,6 %, leden 2020: 7,4 %); meziroční zlepšení míry nezaměstnanosti tak začátkem roku 2020 není ani poloviční (–0,4 p. b.)
ve srovnání s tím, co jsme viděli ještě počátkem roku 2019. Vzhledem ke koronaviru se míra nezaměstnanosti jistě vydá na sever.
Průmyslová produkce v lednu vzrostla o výrazných 2,3 % m/m, což byl první růst po třech předcházejících měsících poklesu.
V meziročním vyjádření byla lednová produkce o 1,9 % nižší, a to hlavně důsledkem vývoje v průmyslovém sektoru Německa,
kde produkce poklesla o 3 % r/r, a Francie, kde byla produkce meziročně nižší o 3,2 %. Meziročně nižší byla z velkých ekonomik
v lednu produkce i ve zbylých dvou velkých ekonomikách eurozóny (Španělsko –2,3 % r/r, Itálie –0,1 %). Německé průmyslové
objednávky v lednu vzrostly o 5,4 % m/m, zejména kvůli silnému růstu objednávek kapitálového zboží a z geografického hlediska,
kvůli objednávkám zevnitř eurozóny. Meziročně jsou však i navzdory tomu objednávky o 1,4 % nižší. Únor a březen budou nejspíš
v tomto ohledu katastrofou.
Celková inflace zůstává velmi nízká. Jádrová i celková inflace v únoru dle finálních dat dosáhly shodně 1,2 % a vzhledem
k recesi, která eurozónu čeká, nelze očekávat, že by se inflace v jakékoliv dohledné době měla vrátit k cíli ECB.
Evropská centrální banka na svém březnovém zasedání, podobně jako další centrální banky, zavedla dalekosáhlá
opatření pro boj s koronavirem. Kromě jiného zvýšila tempo odkupu aktiv v rámci svého existujícího programu APP (asset purchase
programme) na 120 mld. EUR měsíčně do konce roku 2020 a spustila nový program PEPP (pandemic emergency purchase
programme) s objemem 750 mld. EUR (6–7 % HDP eurozóny) a s pouze malým množstvím omezujících podmínek (kupř. je možné
kupovat řecké dluhopisy, neexistuje limit na jednoho emitenta). Vlády jednotlivých států, zejména Německa, přicházejí s fiskálními
balíčky, které se v současné situaci na znovunastartování pohaslé ekonomiky hodí přece jen lépe než opatření ECB.

usa
I v Americe se šíří koronavirus, takže březnová tvrdá data jsou pro budoucnost, a to i tu blízkou, irelevantní. Trh práce
se nachází ve volném pádu, Fed oprášil příručku krizového manažera z let 2008–2009 a snížil sazby na nulu.
Měkké indikátory ještě nebyly tak katastrofální jako v eurozóně, ale to je dáno také tím, že situace v USA je stále ještě za Itálií nebo
Španělskem. Bohužel se však poměrně rychle zhoršuje, takže březnové indexy PMI se nejspíš budou od těch dubnových znatelně lišit.
Výrobní PMI se totiž v březnu zhoršil oproti únoru jen mírně (49,2 vs. 50,7, očekávání bylo 43,5), ve službách propadl na historické
minimum 39,1 bodu. ISM výrobní poklesl oproti únoru (50,1) dokonce jen o bod na 49,1 (očekávání bylo 44,5 bodu). Index Empire
Manufacturing, který mapuje podmínky ve zpracovatelském sektoru státu New York, propadl v březnu na –21,5 bodu, nejhlouběji
od roku 2009. Tato data, společně s tím, že situaci ohledně koronaviru se nedaří dostat pod kontrolu, indikují masivní propad ekonomiky
USA v březnu a posléze ve 2. čtvrtletí 2020.
Tempo růstu americké ekonomiky ve 4Q19 dosáhlo dle druhého odhadu navlas stejné anualizované mezičtvrtletní hodnoty jako
ve třetím čtvrtletí, tj. 2,1 %. Struktura byla však odlišná. Poptávka domácností v souladu s tím, co naznačovala během celého čtvrtletí
měsíční data, přidala k růstu mnohem méně (1,2 p. b.) než ve 3. čtvrtletí (2,1 p. b.), o čtvrtletí druhém ani nemluvě (3 p. b.). Negativní
příspěvek (shodně ve výši 1,1 p. b.) potřetí za sebou zaznamenaly fixní investice a zásoby. Jediným pozitivním přispěvatelem tak byla
vláda (+0,5 p. b.), a co je velmi překvapivé, i čistý export, jehož příspěvek 1,5 p. b. je nejvyšší od 2. čtvrtletí 2009. To však jen v důsledku
příspěvku ve výši 1,3 p. b. ze strany (nižší agregátní poptávkou ovlivněných) dovozů.
Data zveřejněná během března 2020 jsou, podobně jako jinde, vzhledem k rychle se měnící situaci kolem koronaviru nedůležitá.
Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby bez letadel a vojenské techniky, což je proxy pro fixní investice, v únoru dle předběžných
dat přidaly 1,2 %, což bylo jejich nejrychlejší tempo od července minulého roku. Průmyslová produkce po prosincovém i lednovém
poklesu (–0,4 %, resp. –0,5 %) v únoru 2020 přidala 0,6 % m/m. Efekty koronaviru a s ním spojených omezení zatím v datech
samozřejmě nejsou reflektovány, ale vzhledem k vývoji měkkých indikátorů popsanému výše je lehké dovodit, jakým směrem se
budou tyto hodnoty v dalších měsících ubírat. Maloobchodní tržby bez aut a paliv v únoru lehce poklesly (–0,1 % m/m), což ale bylo
po růstu o 0,5 % m/m v prosinci i v lednu v podstatě úspěchem. Karanténa zavedená v mnoha státech USA se však v dalších měsících
od března podepíše na tržbách výrazně negativně. Trh práce se kvůli koronaviru samozřejmě dramaticky zhoršuje.
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Míra nezaměstnanosti to zatím nereflektovala (únor: 3,5 %, míra U6: 7 %), nereflektují to ani data o tvorbě pracovních míst (228 tis. míst
v soukromém sektoru v únoru) či o mzdách (0,6 % r/r reálně v únoru 2020). Data o prvních žádostech o podporu v nezaměstnanosti už
ale malují obraz bezprecedentního kolapsu. První žádosti o podporu v nezaměstnanosti, které ještě v únoru činily v průměru
necelých 212 tisíc týdně, což byla jedna z nejnižších hodnot od konce 60. let minulého století (to je období, za které máme
k dispozici data), dosáhly v březnu astronomických 3,283 milionu, tj. skoro pětkrát (!) více, než je předcházející maximum (!!) z října
1982. Pokud něco ilustruje náhlé zastavení ekonomiky, pak toto.

První žádosti o podporu v nezaměstnanosti skoro pětinásobně
překonaly minulé maximum z roku 1982
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Jádrová PCE inflace v únoru přidala 0,2 % m/m, v posledních třech měsících pak dohromady 0,5 %, což je v anualizovaném
vyjádření na cíli Fedu na úrovni dvou procent. Meziroční inflace dosáhla v lednu 1,6 %.
Centrální banka během března vytáhla lehce zaprášenou rukověť krizového manažera z roku 2008 a dala jí velkou steroidovou
injekci. Celá „písmenková polévka“ kreditních facilit z roku 2008–2009 (CPFF, PDCF, MMLF, TALF, PMCCF atd.), jejichž cílem je
zabránit zamrznutí klíčových složek finančních trhů, se vrátila zpátky během jednoho týdne. Sazby samozřejmě klesly na nulu, vrátily
se i globální FX swapy s centrálními bankami (a nejenom s těmi velkými) s cílem zmírnit posilování dolaru hnané úprkem k relativnímu
bezpečí. Novinkou je znovuzavedení programu odkupu aktiv (dluhopisy vlády a MBS) bez omezení objemu shora, jakožto i repo
program pro zahraniční centrální banky.

HLAVNÍ UDÁLOSTI
CEE3
ČR
Podobně jako jinde, i v ČR byla ekonomika na zpomalující trajektorii už před koronavirem. Vládou nařízená uzavírka
částí ekonomiky ji zcela jistě shodí do hluboké, doufejme však, že krátké, recese.
Česká ekonomika vzrostla ve 4. čtvrtletí dle finálního odhadu mezičtvrtletně o 0,5 % q/q a meziroční tempo dosáhlo 2 % r/r.
Za celý rok 2019 se ekonomika zvedla o 2,5 %. Strukturální data ukázala, že kvartální růst ve 4Q19 byl důsledkem růstu investic,
včetně zásob (+8,6 % q/q) a poptávky domácností (+1 % q/q), negativním faktorem byl samozřejmě (čistý) vývoz.
Data zveřejněná v průběhu března jsou vzhledem k opatřením na zkrocení koronaviru až na PMI pro budoucnost v podstatě
irelevantní. PMI ve zpracovatelském průmyslu poklesl jen na 41,3 bodu (nejméně od května 2009, kdy PMI dosáhl 40,5 bodu), což
bylo sice v souladu s tím, jak to bylo jinde, ale i tak to bylo vzhledem k tomu, co se děje v ekonomice, poměrně pozitivní překvapení.
Průmyslová produkce v lednu 2020 m/m přidala 1,1 % m/m, v listopadu a v prosinci však vždy stejným tempem klesla.
Meziroční tempo poklesu dosáhlo v lednu 0,9 % r/r, což byl vzhledem k vývoji indexu PMI, který již dobrý rok a půl naznačuje
pokles produkce o 3–5 % r/r, stále velice dobrý výsledek. V dalších měsících, zejména v dubnu, se však produkce jistě propadne
mnohem výrazněji (PMI indikuje pokles kolem 9–10 % r/r pro 2Q20).
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Maloobchodní tržby jsou rovněž pohledem do nedůležité minulosti. Celkové tržby přidaly v lednu 2,2 % r/r, jádrové (tj.
bez aut, paliv a potravin) pak 7,2 % r/r. U prvního z těchto ukazatelů se jedná o nejpomalejší tempo za rok, u druhého o tempo
jen lehce pomalejší než v posledním roce. Že tržby v dalších měsících propadnou, je jasné – vláda uzavřela spoustu provozoven,
důvěra domácností v březnu poklesla nejníže od konce roku 2014 a určitě to není její dno. Nejistota, nutnost spořit atd. budou
omezovat růst tržeb i poté, co současné restrikce odezní, a to i navzdory tomu, že vláda chystá fiskální pomoc ekonomice v řádu
desítek miliard korun.
Inflace naopak opět vzrostla. Poté, co se v listopadu inflace poprvé od října 2012 přehoupla přes tři procenta a poté, co zůstala
nad touto hranicí i v prosinci (3,2 %), poskočila v lednu 2020 na 3,6 % a v únoru 3,7 %, tj. nejvíce od března 2012. Měnověpolitická inflace dosáhla 3,6 %, poptávková inflace 3,1 %. Poptávková inflace přispěla v únoru k celkovému růstu cen v rozsahu
1,7 p. b.; ceny potravin (vč. nápojů a tabáku) v rozsahu 1,1 p. b. a regulované ceny v rozsahu 0,6 p. b. Struktura inflace z pohledu
účelu individuální spotřeby (tj. dle tzv. ECOICOP) se nezměnila: primárním vlivem je nadále cenový okruh bydlení a ceny potravin,
tabáku a alkoholu, které společně odpovídají za 70 % české inflace.
Česká národní banka poté, co v únoru neočekávaně zvýšila sazby, je během března ve dvou krocích snížila o celkem
1,25 p. b. na rovné 1 %. Důvodem bylo samozřejmě uzavření částí ekonomiky ze strany vlády kvůli koronaviru a s tím spojené
očekávání propadu ekonomiky i zpomalení inflace.

Český index PMI ve zpracovatelském sektoru nejníže od května 2009, indikuje pokles průmyslu o 9 % r/r ve 2Q20
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polsko
Ačkoliv ani polská data v březnu samozřejmě ještě nereflektovala pandemii, dopad na polskou ekonomiku bude,
podobně jako jinde, znatelný, a recese se jí asi nevyhne. Polská centrální banka v reakci na to snížila sazby.
Polská ekonomika v minulém roce přidala 4,1 %, v posledním čtvrtletí pak 3,2 % r/r. Podobně jako v předcházejících čtvrtletích
byly hlavním motorem růstu ve 4Q19 poptávka domácností (+1,6 p. b.), fixní investice (1,2 p. b.) a překvapivě (a popáté v řadě) též čistý
export (1,1 p. b.). Jediným negativem, rovněž popáté v řadě, byly zásoby (–1,3 p. b.); to už ale zavání chybou metodologie, nikoliv tím,
že by v posledních pěti čtvrtletích skutečně docházelo k setrvalému snižování zásob.
Z měsíčních dat zveřejněných v březnu (tj. před koronavirovou uzávěrkou ekonomiky) ještě plynulo, že ekonomika má
nakročeno ke zhruba tříprocentnímu růstu, který jí předpovídala centrální banka. Průmyslová produkce uprostřed prvního
čtvrtletí totiž opět pozitivně překvapila (po 3 % m/m v lednu přidala 1,3 % m/m v únoru), meziroční tempo růstu se dostalo nejvýše
(4,9 % r/r) od září minulého roku. Polský index PMI se již více než rok nachází pod 50, v březnu klesl na 42,4 bodu (nejníže od dubna
2009), samozřejmě je to důsledek koronaviru. Maloobchodní tržby zaznamenaly (i) v únoru 2020 výborný výsledek, vzrostly
totiž o 9,6 % r/r (7,3 % r/r reálně). Fundamenty podporující poptávku domácností byly, stejně jako v předcházejících měsících,
velmi dobré.
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Mzdy v únoru dále rostly, když poté, co v lednu díky růstu minimální mzdy a zaručené mzdy přidaly 7,1 % r/r, vzrostly v únoru
o 7,7 % r/r. Dařilo se i trhu práce: míra nezaměstnanosti v únoru setrvala na historickém minimu 5,1 % (po sezonním očištění).
Inflace pokračovala v růstu, kterému však výrazné zpomalení ekonomiky kvůli koronaviru učiní již brzy konec. Celková
inflace v únoru dle finálních dat dále oproti lednu zrychlila, a to o 0,4 p. b. na 4,7 %, což je o 1,3 procentního bodu více než v prosinci
2019 a také nejvyšší hodnota od listopadu 2011. Důvodem takového skoku byly, podobně jako v ČR, ceny potravin (7,5 % r/r),
ke kterým se přidaly náklady spojené s bydlením (elektrická energie).
Měnový výbor centrální banky (MPC) na svém zasedání 17. března poprvé od března 2015 změnil sazby, a to o 0,5 p. b. směrem
dolů na nové historické minimum (1 %). Centrální banka také snížila povinné minimální rezervy a zavedla nekonvenční opatření
spočívající v repo operacích, odkupech vládních dluhopisů na sekundárním trhu a v refinančních facilitách podobných těm, které již
léta provádí ECB (TLTRO). Důvodem byly, jako jinde ve světě, koronavirus a uzavření částí ekonomiky.

maďarsko
Maďarská ekonomika byla ve 4. čtvrtletí premiantem regionu a i první čtvrtletí vypadalo solidně až do března, kdy
Maďarsko zasáhla koronavirová krize. Centrální banka na hrozící zpomalení zatím reaguje nejvlažněji z regionu.
Maďarská ekonomika si ve 4Q19 nebrala příklad ani z České republiky, ani z Polska, a vzrostla o jedno procento
mezičtvrtletně. Meziroční tempo růstu dosáhlo impresivních 4,5 %. Oporou růstu byla poptávka domácností (příspěvek 2,5 p. b.
k růstu), pozitivní, byť sotva poloviční oproti 3. čtvrtletí, byl příspěvek (1,9 p. b.) fixních investic. Čistý export růstu ubíral, vláda naopak
intenzivně pomáhala.
Maloobchodní tržby přidaly v lednu meziročně stejně, a to 7,6 %, což je o něco rychlejší tempo než průměrné meziroční tempo
v minulém roce (6,2 %). Trh práce je stále ve výborném stavu. Nezaměstnanost za prosinec 2019 až únor 2020 (3,5 %) zůstala
poblíž historického minima (3,4 %) a lze tak tvrdit, že trh práce nadále zůstal výrazně pod přirozenou mírou nezaměstnanosti. Tento
vývoj (a vládní zásahy v oblasti minimální a zaručené mzdy z ledna 2020) se pak odrazil v dalším vysokém meziročním růstu mezd,
jehož tempo i na začátku roku 2020 zůstalo skoro dvouciferné (leden 2020: +9,2 % r/r). Průmyslová produkce v lednu více než
umazala 3,7% meziměsíční pokles z konce minulého roku, když přidala 4,6 % m/m a tempo jejího meziročního růstu dosáhlo 2,7 %.
V Maďarsku to vzhledem k PMI ale dávalo smysl – lednový PMI totiž byl nad 50, když dosáhl 52,5 bodu. V únoru index PMI zůstal jen
těsně nad 50 (50,3 bodu), ale dle březnových dat zveřejněných 1. dubna se PMI zhroutil z 50,3 bodu na 29,1 bodu, což je výrazně
pod dlouhodobým průměrem (52,8) a také pod průměrem posledních tří let (55,5). To indikuje bezprecedentní pokles průmyslové
produkce a trochu to nabourává důvěru v hodnoty PMI v Polsku a ČR.
Inflace v únoru 2020 dle finálních dat oproti lednu lehce poklesla, a to o 0,3 procentního bodu na 4,4 %. I tak je však o 1,3 procentního
bodu nad úrovní z února 2019 a také na jedné z nejvyšších úrovní od prosince 2012 (5 %). Jádrová inflace se také pohnula lehce
nahoru, když oproti lednu zrychlila o 0,1 p. b. na 3,2 %.
Centrální banka zatím ponechala své sazby beze změny, ale je potřeba zmínit, že maďarská měnová politika se už
dlouho neřídí základní sazbou, nýbrž různými nekonvenčními opatřeními. I v březnu centrální banka takové nové opatření
ohlásila: neomezené fixní tendry pro banky na 3, 6, 12 měsíců a na 3 a 5 let. Nadto ještě zprostila banky povinnosti plnit povinné
minimální rezervy. V regionu se však i tak jedná prozatím o nejméně výraznou měnověpolitickou odpověď na koronavirovou krizi.

ropa
Ropa (Brent) se během března dostala do dokonalé bouře. Na jedné straně se propadla očekávaná poptávka po ropě kvůli koronavirem
indukovanému zpomalení ekonomik, na druhé straně konflikt mezi Saúdskou Arábií a Ruskem znamenal, že všechny dosavadní
dohody o omezení těžby vyletěly ven z okna. Výsledkem byl propad barelu ropy na 22 dolarů, nejníže od roku 2002.
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Březen byl pro akciové trhy jedním z nejtěžších v celé novodobé historii. Šířící se nákaza covid-19 vedla k propadům všech akciových
trhů. V počáteční fázi, započaté již koncem února, došlo k téměř bezhlavému vyprodávání, aniž by se reflektovaly základní
fundamenty jednotlivých společností. Koncem března již došlo k relativní stabilizaci akciových trhů s orientací na vlastnosti daných
společností. Nejmenší propady se týkaly především sektoru telekomunikací, zdravotnického nebo spotřebitelského (každodenní
zboží). Výrazné propady naopak postihly sektory bankovnictví, automobilový, volného času, nemovitostní a ropy a zemního plynu.
Právě neshoda na omezení produkce mezi OPEC a Ruskem vedla k propadu ropy WTI z lednových 60 až k březnovým 20 USD
za barel. Na těchto úrovních jsou tak ztrátoví všichni US těžaři, jejichž průměrné náklady se pohybují mezi 40–50 USD za barel.
Korporátní zprávy stály stranou a investoři se snažili odhadnout alespoň částečně dopady celé situace. Stěžejní tak pro několik
málo následujících měsíců bude zkrocení šíření nákazy a uvolňování současných opatření, jež mají výrazný dopad na hospodaření
jednotlivých společností a celých ekonomik. Pozitivně pro finanční trhy působí podpůrná a stabilizující opatření centrálních bank
a fiskální vládní balíčky. Americký index S&P 500 v březnu klesl o 12,5 %, evropský index DJ STOXX 600 propadl o 14,8 %.

msci Emerging Markets
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Středoevropské trhy ztratily v panující situaci ohledně šíření
msci World Index
covidu-19 oproti vyspělým trhům výrazně více. Bylo to dáno 2 500
mnoha důvody, například ekonomickými důvody, nižší likviditou,
specifickými sektorovými důvody, politickými obavami (především 2 300
v Maďarsku) a v neposlední řadě otevřeností jednotlivých
2 100
ekonomik a možnými dopady omezení hranic a karantén.
Výrazně se nedařilo akciím těžařských společností (propad
1 900
produkce z důvodu karantén, pokles cen surovin, vyšší zadlužení),
ropných včetně rafinérských společností (propad poptávky 1 700
po benzinu) nebo cyklickým retailovým společnostem. Jedny
z největších propadů však zažil bankovní sektor, u něhož se 1 500
velice těžce odhadují budoucí ztráty z nesplacených úvěrů. Dále
byla negativně vnímána schválená moratoria na odklad splátek 1 300
úvěrů, případně v České republice snížení základních úrokových
sazeb ČNB nebo doporučení centrálních bank v letošním roce
nevyplácet dividendy. Menší ztráty zaznamenaly defenzivní sektory
Zdroj: Bloomberg
a společnosti, které by z panující situace mohly dokonce profitovat.
Mezi takové patří polské vývojářské IT firmy (CD Project, Ten Square Games, 11 Bit Studios), telekomunikační nebo defenzivní
spotřebitelské společnosti (Philip Morris, Stock Spirits, Dino Polska). Český index PX meziměsíčně propadl o 19,2 %, polský index
WIG30 o 15,3 %, maďarský index BUX o 17,6 % a index jihovýchodních evropských trhů SETXEUR o 16,7 %. Cizoměnovým
investicím pomohlo silné oslabení české koruny (EUR/CZK meziměsíčně +7,4 %).
Akcie na rozvíjejících se trzích zažily nejhorší měsíc od globální finanční krize v roce 2008, souhrnný index MSCI Emerging
Markets USD odepsal přes 15,5 %. Investoři vyprodávali akcie napříč všemi trhy bez rozdílu s tím, jak se řada dalších ekonomik
uchylovala k drastickým omezením majícím za cíl zpomalení šíření covid-19. Relativně slušných výsledků dosáhly pouze čínské
akcie (–6,44 % index CSI 300). Počet nových případů nemoci v Číně klesl na „pouhých“ několik desítek denně, a postupně
dokonce došlo i k uvolnění několika dříve zavedených opatření. S velkými ztrátami naopak skončily akcie například v Brazílii
(–30 %), Indii (–23 %) či v Jižní Koreji (–11,7 %). Prudký propad cen ropy se negativně promítl také do oslabení měn zemí
exportujících ropu (např. Mexiko, Rusko), což dále snížilo výnosy zahraničních investorů.
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usa a emu
Německá výnosová křivka prošla v březnu velmi turbulentním vývojem. V první polovině měsíce klesly desetileté výnosy
na –80 b. b., dvouleté na –100 b. b., v obou případech tedy na historické minimum. Ve druhé polovině měsíce se kvůli eskalující
situaci kolem koronaviru a z ní rezultujícím uzavírkám sektorů prodávalo na finančních trzích všechno a klasické korelace (akcie
dolů, dluhopisy nahoru) se v tu chvíli rozpadly. Ve sháňce po likviditě za každou cenu se dvouleté německé výnosy na konci
března dostaly až na –70 b. b., desetileté na –47 b. b. (a to ty dvouleté byly chvíli i –60 b. b., desetileté dokonce –20 b. b.,
tj. nejvýše od poloviny ledna).
Podobný průběh – nejdříve úprk do dluhopisů, posléze z dluhopisů do hotovosti kvůli koronaviru – měl vývoj na dluhopisovém
trhu na opačné straně Atlantiku. Americký desetiletý výnos nejprve krátkodobě propadl až na nové historické minimum 0,55 %,
poté se vrátil až k 1,20 %, ale kvůli oživenému úprku k dolarové kvalitě zakončil měsíc lehce pod hranicí 0,70 % – meziměsíčně
tak desetiletý výnos propadl o silných 0,5 p. b. Dvouleté výnosy samozřejmě kvůli snížení sazeb Fedu klesly masivně, ještě
o poznání více než dlouhý konec křivky, když na konci prvního čtvrtletí byly o 1,4 p. b. níže (tj. na 0,2 %) než na jeho začátku.

firemní dluhopisy
Vývoj na kreditním trhu byl v březnu, na rozdíl od předcházejících 3 měsíců, samozřejmě velmi nepokojný. Panika kolem koronaviru
a jeho efektů na světovou ekonomiku se podepsala na masivních výprodejích korporátních dluhopisů jakékoliv kvality a také
na silném růstu CDS prémií. Korporátní dluhopisy investičního i spekulativního stupně denominované v euru klesly, změna tzv.
total return indexu dosáhla –2,7 %, respektive –13,2 %. U dolarových instrumentů došlo rovněž k výrazným cenovým poklesům –
u investičního stupně o 7,4 %, u spekulativního stupně o 10,8 % (pokles ceny ropy se dotkl zejména energetických titulů). Masivní
pohyby jsme samozřejmě zaznamenali i u kreditních prémií korporátních dluhopisů denominovaných v euru. Dle indexu Markit
iTraxx Europe vzrostly prémie u dluhopisů investičního stupně oproti únoru o skoro padesát procent, u spekulativního stupně
se dokonce zdvojnásobily. Rozsah cenových propadů byl mnohdy ještě umocněn nucenými prodeji ze strany fondů v důsledku
výběrů či nutnosti doplnit úroveň bankami požadovaných kolaterálů z důvodu oslabujících měn a v podstatě neexistujícím trhem,
kde se případní kupci hledali jen velmi těžko.

ČR
Česká výnosová křivka v březnu výrazně zvýšila svůj sklon a opustila inverzní tvar z minulých měsíců. Dlouhý konec
(výnosy dlouhodobých dluhopisů) totiž ve volatilním obchodování sice na chvíli poklesl až pod 1,1 %, poté se však vrátil na 1,5 %,
a oproti konci února se tak výnosy koncem března nacházely dokonce zhruba o 20 b. b. výš. Na krátkém konci se výrazně
podepsalo snížení sazeb ČNB v reakci na dramatický obrat v ekonomických vyhlídkách v souvislosti s pandemií koronaviru –
dvouleté dluhopisy klesly výnosově na 1,1 %, tj. o 70 b. b.

polsko
Globální vývoj se podepsal i na polské výnosové křivce. Ta, stejně jako česká, zvýšila svůj sklon, když na krátkém konci
poklesly výnosy o více než půl procentního bodu na 0,9 %, na dlouhém konci byl pokles jen minimální (z 1,8 % na 1,7 %).
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dluhopisové trhy
turecko
Březnový vývoj na trhu tureckých obligací šel ruku v ruce se zhoršujícím se stavem v Evropě. Ač turecké úřady zpočátku
neprojevovaly jakékoliv obavy, znepokojení situací postupně rostlo a vyústilo až v zavedení karantény pro určité věkové skupiny.
Ceny tureckých dluhopisů, stejně jako na zbytku rozvíjejících se trhů, ztrácely. Nicméně díky již minimálnímu podílu zahraničních
investorů na držbě tureckých vládních dluhopisů byla na trhu nižší aktivita. Kurz liry odepsal přes 6 %. Vzhledem k vývoji
měnové politiky hlavních centrálních bank ve světě v reakci na rozvoj virové epidemie mírně lepšímu inflačnímu vývoji v Turecku
přistoupila i tamní centrální banka, po lednovém snížení sazeb k dalšímu uvolnění měnové politiky na svém březnovém zasedání
a indikovala další připravenost podpořit ekonomický vývoj zasažený dopady virové pandemie.

měny
Pokud byl kurz eura proti dolaru v únoru jako na houpačce, v březnu to byla opravdová horská dráha. V první dekádě
měsíce totiž kurz vyšplhal až na 1,14, ve druhé při panice na finančních trzích a úprku do dolaru klesl až na 1,06, aby měsíc zakončil
lehce nad 1,10. Uklidnit sháňku po dolarech vyvolanou koronavirovou krizí pomohly zejména FX swapy amerického Fedu s jinými
centrálními bankami a také gigantické zásahy fiskálních a měnových autorit.
Česká koruna v březnu oslabila nejvíce od finanční krize 2008/2009, oproti dolaru dokonce až k úrovni 26 CZK/USD, tj. na nejnižší
úroveň od roku 2005. Proti euru se dostala kvůli panickému úprku z koruny na chvíli až na 28 korun, měsíc pak zakončila zhruba
o 60 haléřů níže. Poprvé od konce dubna 2017 se tak koruna dostala nad 27 korun za euro, tj. nad hranici, kam ji vytlačily intervence
ČNB z podzimu 2013.
Zlotý za sebou samozřejmě také nemá úspěšný měsíc. Výprodeje na trzích jej vystřelily až na 4,60, tj. na nejslabší hodnotu
od jara 2009.
Ani maďarský forint nebyl výjimkou, oslabil totiž během měsíce na nové historické minimum 361 forintů za euro, a to ze stejných
příčin (risk-off) jako zbylé středoevropské měny.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ
dluhopisový trh ČR
Vývoj českého dluhopisového trhu bude nadále ovlivňován vývojem globální krize v souvislosti s pandemií
koronaviru, zejména pak situací v eurozóně a velkou pravděpodobností dalšího uvolnění měnové politiky ČNB.
Vývoj v březnu a koronavirová krize samozřejmě mění dluhopisový terén. V první řadě totiž lze čekat výrazný nárůst emisní
aktivity české vlády. Ta za poslední roky totiž nevytvořila žádnou výraznou rezervu na nepředvídanou situaci, takže všechny
programy pomoci ekonomice bude muset chtě nechtě financovat dluhem. Rozpočtový schodek tak v letošním roce může
velmi reálně dosáhnout i citelně horšího výsledku než vládou nyní indikovaných 200 miliard korun. V českých poměrech to sice
nemusí automaticky znamenat razantní nárůst výnosů, dle našeho názoru je to však klíčový rizikový faktor ve scénáři déletrvající
recese. Je totiž nutné zdůraznit, že Česko má v současnosti nízké celkové zadlužení, což společně s nyní slabší korunou může
po prvotním šoku znovu přilákat zahraniční investory. V neposlední řadě je zde ČNB – její měnověpolitické sazby klesly a nejspíš
ještě dále klesnou, a co je nyní možná důležitější, centrální banka je dle vyjádření guvernéra připravena vstoupit v případě
výraznějších propadů cen na trh vládních dluhopisů a nakupovat, dost možná současně s podporou měnovému kurzu prodejem
části devizových rezerv. Ze zahraničí, tedy zejména z EMU, v nejbližší době výraznější tlak na růst obligačních výnosů nejspíš
nepřijde, neboť těmto tendencím z titulu nutnosti financovat extrémní rozpočtové schodky v letošním roce bude urputně bránit
Evropská centrální banka navýšeným programem nákupů vládních dluhopisů. Podtrženo, sečteno, byť výsledkem v dalších málo
měsících může být relativní stabilita českých výnosů s ohledem na výše zmíněné, vnímáme vysoké riziko možného přechodně
negativního vývoje a v důsledku současné výnosy českých vládních dluhopisů jako neatraktivní.
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Dluhopisový trh Polsko
Podobný výhled platí i pro Polsko. Také Polsko je málo zadlužená ekonomika se zdravými fundamenty a centrální bankou, která
se do utahování politiky nehrnula ani doposud a nyní neváhala měnovou politiku výrazně uvolnit. Zároveň již začala nakupovat
vládní dluhopisy s cílem podporovat trh v období výrazného uvolnění fiskální politiky. Tlak na růst výnosů tak zevnitř Polska
pravděpodobně v brzké době nepřijde. A jak bylo zmíněno výše, nezdá se ani, že přijde z EMU.

dluhopisový trh turecko
Vlivem probíhající stagnace turecké ekonomiky a silného bazického efektu poklesla spotřebitelská inflace výrazněji pod hranici
10 %, v závěru roku 2019 a počátkem letošního roku se však vrátila až nad úroveň 12 %. Předešlý pokles inflace umožnil
centrální bance (v souladu se silným přáním prezidenta Erdogana) výrazně snížit měnověpolitické úrokové sazby (v úhrnu zatím
o 12,75 p. b. od maxima po eskalaci krize na podzim 2018) nejprve k hranici 11 % a nyní dále pod 10 %. V letošním roce bude
záležet na dalším inflačním, celkovém ekonomickém a v neposlední řadě též geopolitickém vývoji. Prostor pro další cenový růst
vládních dluhopisů v našem základním scénáři vidíme pro nejbližší období jako omezený s vyšším rizikem korekce části předešlých
rozsáhlých zisků, v delším horizontu pak vývoj určí inflační trajektorie (mj. pod vlivem stability/nestability měnového kurzu), stav
vnitřní a vnější bilance (deficity rozpočtu a běžného účtu platební bilance) spolu s geopolitickou situací.

měny
U kurzu eura proti dolaru vidíme pro nejbližší měsíce – ergo, až do momentu, kdy se koronavirová epidemie dostane pod
kontrolu – kurz dolaru v pásmu 1,08–1,12. Hlad po dolarové likviditě, který hnal posilování v minulém měsíci, totiž centrální banka Fed
utlumila jak FX swapy s jinými centrálními bankami, tak repo programem FIMA (umožnění repo operace centrálních bank ve světě
s americkými dluhopisy přímo s Fedem). Naproti tomu však USA jenom čeká největší nápor koronavirové krize ve zdravotnictví, což
je negativní pro ekonomiku a dle našeho názoru i pro dolar.
Koruna je nyní fundamentálně moc slabá, její návrat na silnější hodnoty je tak v horizontu 6 měsíců dle našeho názoru
pravděpodobný. V březnovém výprodeji došlo k určitému snížení (určitě však ne k eliminaci) pozic zahraničních hráčů, což by mělo
korunu učinit o něco méně volatilní do dalších let. Do konce roku věříme v návrat k úrovni 26 korun za euro.
Polskému zlotému by z fundamentálního hlediska svědčily hodnoty mnohem silnější, než jaké vidíme dnes. Očekáváme, že se
po opadnutí paniky vrátí zpátky na 4,30, na silnější hodnoty však asi nebude jen tak mít, pokud uvážíme, že před březnovými
výprodeji jej tam nedostal ani velký pozitivní úrokový diferenciál a silný růst ekonomiky. Je však možné, že se – podobně jako v roce
2008 až 2009 – polská ekonomika vypořádá se současnou krizí lépe než EMU; zlotý se v takovém případě může dostat až pod 4,20.
Maďarský forint je na tom stejně jako zlotý. Na silnější, předvýprodejové úrovně, se asi vrátí poměrně lehce, dále však neposílí.
Jedinou nadějí je, že by se na Maďarsku stávající krize podepsala méně, než na eurozóně, což se vzhledem k přece jenom lepšímu
strukturálnímu podkladu ekonomiky nedá vyloučit.

akciový trh
Naše očekávání pro rok 2020 byla rozšířením epidemie koronaviru po celém světě výrazně upravena. I nadále jsme opatrně
pozitivní, nicméně vzhledem k tomu, že globální akciové trhy jsou momentálně od začátku roku přes 25 % v minusu, bude
poměrně složité dosáhnout za celý rok solidního kladného akciového zhodnocení. Globální ekonomika dostane v prvním,
a především druhém čtvrtletí velice silný zásah z poptávkové i nabídkové strany. Pravděpodobně se bude jednat o nejsilnější
recesi od druhé světové války. Drtivá většina centrálních bank měnovou politiku v průběhu března výrazně uvolnila. Americký Fed
se dokonce zavázal k neomezeným nákupům dluhových cenných papírů. Centrální banky ve výsledku investičnímu sentimentu
na konci měsíce výrazně pomohly. Také vlády oznámily výrazná podpůrná opatření pro občany, podnikatele a firmy.
Po únorovém, a zejména březnovém propadu se valuace globálních akciových trhů dostaly na velice atraktivní úrovně, které
indikují, že ve střednědobém horizontu 2–3 let by mělo být akciové zhodnocení vysoce nadstandardní. Stěžejní však bude
zvládnutí a omezení šíření koronaviru a následné uvolnění nyní přijatých opatření. Akceleraci ekonomické aktivity tak nyní
očekáváme především v druhé polovině roku, stejně tak růst ziskových ukazatelů korporací. Výhled na globální akciové trhy
pro zbytek roku 2020 máme regionálně selektivní: pozitivní jsme na evropské a rozvíjející se trhy, nadále opatrní jsme naopak
na US trhy.
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akciový trh
Nejvyšší růstový potenciál v rámci středoevropského regionu nyní vidíme u slovinských a některých českých akcií. Silné propady
způsobené šířením covid-19 dle nás ve střednědobém horizontu poskytují velice zajímavé investiční příležitosti. Místní trhy se
vyznačují vysokými dividendovými výnosy (pro rok 2020 to ale zřejmě nebude platit) a relativně nízkým zadlužením. Bankovní
tituly pak vysokou kapitalizací, dobrou ziskovostí vlastního kapitálu a úrokovou marží. U polského akciového trhu nadále vidíme
rizika ve vysokém zastoupení státu v podílech mnoha společností, což často vede k výměnám managementu, nevhodným
akvizicím nebo neefektivnímu řízení mnohdy bez ohledu na cíle minoritních akcionářů. Pozitivní však jsme na polské společnosti
ze spotřebitelského sektoru a na některé banky, jež dle našeho názoru mají mnoho negativních událostí již v cenách akcií
zaceněno. Z hodnotového pohledu se nám líbí mnoho slovinských společností. Ze segmentu START, části pražské burzy pro malé
firmy, jsme pozitivní na akcie výrobce strun do 3D tiskáren, Fillamentum, výrobce obuvi Prabos, producenta bezpilotních letadel
Primoco a také na zpracovatele kůží, společnost Karo.

Důležitá upozornění:
Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace
uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho
kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových
fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá
odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat
investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete
(zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s. nebo na www.conseq.cz.
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