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Měsíční zpráva – červen 2022
Top Stocks
Voyager Therapeutics, Xencor). Aktuální sektorové členění
fondu naleznete v následujícím grafu.
Část portfolia obsahující společnosti, které jsou pravidelně
ziskové, se obchoduje s konsensuálním relativním
oceněním P/E pro příštích 12 a 24 měsíců ve výši 11,4; resp.
8,9. Společnosti zahrnuté v indexu S&P 500 se obchodují
s konsensuálním relativním oceněním P/E pro příštích
12 měsíců ve výši 15,8. Společnosti zahrnuté v evropském
indexu Stoxx 600 se obchodují s konsensuálním relativním
oceněním P/E pro příštích 12 měsíců ve výši 11,6. Ukazatel
P/Sales pro rok 2022 portfolia fondu Top Stocks je 2,03.
Očekávaný konsensuální dividendový výnos společností
obsažených v portfoliu fondu Top Stocks v roce 2022 je
1,34 %.
Ján Hájek, CFA
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Začátkem června jsem se zúčastnil Investičního fóra,
pořádaného společností investičníweb.cz. Krátký výstup,
kde komentuji aktuální situaci v technologickém sektoru
můžete nalézt zde: Ján Hájek (Top Stocks): Na nákupy
v největší slevě je ještě čas, letošní rok může na burze
i v ekonomice oddělit zrno od plev na léta dopředu –
Investiční web (investicniweb.cz).
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Sektorové členění fondu (podle metodiky GICS):

Komentář k uplynulému měsíci
V průběhu června přiteklo do fondu 78,1 mil. Kč. Ke konci
měsíce byl objem prostředků ve fondu ve výši 17,750 mld. Kč.
V tomto měsíci nedošlo k žádné významnější změně ve
struktuře portfolia.
Ke dni psaní této zprávy obsahovalo portfolio fondu
25 různých investičních nápadů (Agios Pharmaceuticals,
Bath & Body Works, Biomarin Pharmaceuticals, Biogen,
Bloomin’ Brands, Compass Group, Dufry, Hess, Intl. Airlines
Group, LKQ, Marriott, Netflix, Pandora, „Portfolio poručíka
Dana“, Ryanair, Sabre, Sarepta Therapeutics, Starbucks,
Silicon Motion, Tapestry, TE Connectivity, Texas Roadhouse,
TUI Group, Victoria’s Secret a Zimmer Biomet; Investiční
nápad „Portfolio poručíka Dana“ aktuálně tvoří následující
společnosti: Chinnok Therapeutics, Enanta Pharmaceuticals, Homology Medicines, Innate Pharma SA, Jounce
Therapeutics, Meira GTx, Passage Bio, Selecta Biosciences,

Biotechnology 20,4 %
Restaurants 16,9 %
Apparel, Accessories & Luxury 7,4 %
Airlines 7,3 %
Specialty Stores 6,2 %
Hotels, Resorts & Cruise Lines 6,0 %
Semiconductors 5,6 %
Distributors 4,4 %
Oil & Gas Exploration & Production 4,3 %
Movies & Entertainment 4,2 %
Health Care Equipment 4,0 %
Electronic Manufacturing Services 3,9 %
Data Processing 3,9 %
Apparel Retail 2,6 %
Cash & Equivalents 2,9 %
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Komentář k 1. pololetí 2022
V prvním pololetí poklesly americké akcie (měřeno
indexem S&P 500) o 20,6 %, po započtení dividend byl
celkový dolarový pokles o 20,0 %. Přestože v průběhu
prvního pololetí došlo k dalšímu nárůstu očekávané
ziskovosti pro příštích 12 měsíců o 7,5 %, celkový výnos
ovlivnilo hlavně 26,1% snížení ocenění z původního příliš
optimistického 21,4násobku očekávané ziskovosti na
aktuální 15,8násobek. Hlavním důvodem poklesu ocenění
byly zpočátku obavy z rychle rostoucí inflace, které se
projevovaly růstem dlouhodobých výnosů státních
dluhopisů vstupujících do ocenění akcií, následně od
začátku května se k tomu přidaly obavy z toho, že rychlé
zvyšování základní úrokové sazby americkou centrální
bankou nevyhnutně povede k recesi (došlo k růstu
požadované prémie u korporátních dluhopisů a také
i ke zvýšení požadované prémie u akcií).
Přestože konsensuální odhady pro 2. čtvrtletí již v sobě
obsahují očekávání určitého zpomalení – čeká se sice
meziroční růst tržeb o 10,3 %, ale v důsledku meziročního
poklesu marží již jenom 5,3 % růst EPS (a bez zahrnutí
energetického sektoru, který těží z výrazného meziročního
růstu cen ropy a zemního plynu se čeká dokonce jen 6,7%
růst tržeb a 2,2% pokles EPS pro zbylé sektory z indexu
S&P 500), budou investoři velmi pozorně sledovat
začínající výsledkovou sezónu a zejména výhledy na druhé
pololetí letošního roku, které budou managementy
jednotlivých firem dávat. Zde se dle mého názoru skrývá
další potenciální riziko negativního vývoje pro akcie,
protože aktuální konsensuální odhady očekávají pro zbylé
dvě čtvrtletí ziskovost na úrovni kolem 60 USD, což
představuje přibližně 10% růst z hodnot kolem 55 USD,
která byla dosažená v 1. čtvrtletí letošního roku a kde se
také očekává ziskovost v čtvrtletí druhém. Je zřejmé,

že pokles ocenění (zejména v posledních 2 měsících) již
určité snížení odhadů na 2. pololetí 2022 do sebe zahrnul,
pokud by však došlo k výraznějšímu snižování odhadů pro
2. pololetí letošního roku, vytvořilo by to následně i tlak
na snížení odhadů pro rok 2023, kde se aktuálně očekává
úroveň ziskovosti o přibližně 20 % vyšší (po očekávaném
růstu o 10 % v roce 2022 se čeká další růst o 9,3 % v roce
2023) než jaké bylo dosaženo v roce 2021. Kromě
negativních dopadů rostoucích cen vstupů (zde bude
kromě jiného zajímavé sledovat, jak se promítne velký
pokles cen akcií rychle rostoucích technologických
společností do kompenzace zaměstnanců prostřednictvím
opčních programů) budou investory zajímat také první
známky možného zpomalení spotřebitelské poptávky.
Přestože měly indexy středně velkých (S&P 400)
a menších (S&P 600) společností počáteční výhodu
v mnohem nižším ocenění (a tudíž i konzervativnějším
výhledu ze strany investorů), došlo i v jejich případě
k výraznému poklesu ocenění (jak lze vidět na následujícím grafu). V případě obou těchto indexů došlo k poklesu
velmi blízkému tomu, kterého dosáhl i index S&P 500.
Podobně na tom byl i evropský index největších
společností Stoxx 600. Jediný index, u kterého došlo
k trochu nižšímu poklesu ocenění byl rovnoměrně
navážený index S&P 500 EW, kde se zdá, že byl optimálně
vybalancovaný dlouhodobý rychlejší růst EPS s nižší
průměrnou volatilitou tohoto růstu EPS (nejméně klesalo
ocenění společností ze stabilních sektorů jako jsou
necyklické spotřební zboží nebo síťové energetické
a telekomunikační společnosti a v rovnoměrně naváženém
indexu měly tyto společnosti mnohem větší podíl než
v tržně kapitalizačním indexu S&P 500).

Srovnání relativního ocenění P/E indexů S&P 500, rovnoměrně váženého S&P 500 EW, S&P 400,
S&P 600 a Europe Stoxx 600:

Zdroj: Bloomberg, výpočty Erste AM ČR
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Srovnání dlouhodobého růstu EPS indexů S&P 500, rovnoměrně váženého S&P 500 EW, S&P 400,
S&P 600 a Europe Stoxx 600:

Zdroj: Bloomberg, výpočty Erste AM ČR

Jak jsem již psal v loňské prosincové měsíční zprávě,
nadále přetrvává z historického pohledu netypická prémie
pro největší společnosti, přestože středně velké a menší
společnosti dosahují dlouhodobě rychlejšího růstu EPS
(jak lze vidět na následujícím grafu). Zajímavý je i fakt,
že se aktuální ocenění těchto dvou indexů pohybuje
kolem hodnoty 11,5násobku očekávané ziskovosti, což
z dlouhodobého hlediska představuje velmi konzervativní
očekávání investorů (průměrný dlouhodobý roční růst EPS
přibližně 1 až 2 %). Tyto dva indexy se navíc obchodují
na stejném ocenění s evropským indexem Stoxx 600,
u kterého je to ale vzhledem k minulému růstu EPS
mnohem relevantnější.
Hodnota 1 podílového listu fondu Top Stocks poklesla
v 1. pololetí 2022 o 24,1 %. Podobně jako v případě indexů
středně velkých (S&P 400) a menších (S&P 600)
společností počáteční výhoda spočívající v mnohem nižším
ocenění fondu příliš nepomohla. Průměrné ocenění
pokleslo o 28,6 % a dostalo se až na úroveň 11,4násobku
ziskovosti. I když tato strategie zpočátku fungovala
relativně dobře (zejména v dobách obav z rostoucí inflace,
s výjimkou krátkého období šoku po napadení Ukrajiny
ruskou armádou), od začátku května se projevilo větší
zastoupení cyklických spotřebitelských společností (obavy
z většího propadu ziskovosti v budoucí recesi) a zejména
nulové zastoupení pomalu, ale relativně stabilně rostoucích
společností ze sektorů necyklického spotřebního zboží
nebo síťových energetických a telekomunikačních
společností (tj. vysoká koncentrace portfolia na dlouhodbě
nadprůměrně rostoucí společnosti, která v obdobích
větších výprodejů vždy vedla k zaostávání výkonnosti
fondu za trhem).

Za posledních 12 měsíců tak došlo k poklesu ocenění
o 49,5 %, což eliminovalo růst očekávané ziskovosti o 46,5 %
(ve srovnání s indexem S&P 500, kde očekávaná ziskovost
vzrostla v uplynulých 12 měsících o 19,2 %) a následnému
poklesu hodnoty 1 podílového listu o 27,7 % (po započtení
inkasovaných dividend a nákladů na správu fondu).
Aktuálně jsou v portfoliu 2 společnosti, které se obchodují
na 7,5násobku očekávané ziskovosti pro příštích 12 měsíců,
3 společnosti na přibližně 6násobku a jedna společnost
na méně než 4násobku (ve všech případech se navíc pro
příštích 12 měsíců již nečeká žádný výrazný růst ziskovosti). Takto nízké ocenění představuje velmi pesimistický
scénář vývoje, kdy by u těchto společností mělo dojít
k 25 až 60% poklesu ziskovosti a nulovému růstu z tohoto
dna do budoucna (přestože se všech případech jedná o
velmi kvalitní společnosti, které v minulosti dosahovaly
dvouciferného růstu ziskovosti). Také tři mladé biotechnologické společnosti se v průběhu června dostaly na úrovně,
kdy se obchodvaly buď na úrovni peněz na své bilanci
(přestože tato společnost aktuálně uvadí nový lék na trh)
nebo na úrovních, které v sobě nezahrnovaly žádnou
hodnotu jejich vývojového portfolia (přestože mají své
nadějné léky ve velmi pozdní fázi klinických testů, nebo
těsně před schválením).
Přes současný negativní názor trhu na společnosti
zahrnuté v portfoliu fondu věřím tomu, že podobně jako
v předchozích velkých poklesech se v i tomto případě
nakonec prosadí kvalita jednotlivých společností a jejich
schopnost dlouhodobě nadprůměrně růst. Domnívám se,
že přestože vysoká inflace v současností vytváří tlak na
pokles ocenění a zvyšování úrokových sazeb povede
k nevyhnutelné recesi, bude tato recese díky velmi dobré
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situaci spotřebitelů (kvalitnější stav jejich bilancí,
rychlejší růst mezd v nejnižším kvartilu, atd.) mnohem
mělčí než recese, kterou pamatujeme z let 2008/09
a spíše bude připomínat recesi z let 2001/02. I když
hodnoty inflace výhledově poklesnou ze současných
vysokých úrovní, nebude se již opakovat minulá dekáda
velmi nízké inflace a úrokových sazeb a v tomto prostředí
bude výhodou vlastnit společnosti, které se obchodují při
srovnatelném nebo o něco málo vyšším růstu ziskovosti
na nižším ocenění. Samozřejmě i během aktuálního
poklesu trhu neustále přemýšlím nad tím, jak bych
případně portfolio fondu ještě více vylepšil a dále zvýšil
jeho dlouhodobý růstový profil.

Upozornění pro investory
Hodnota investované částky a výnos z ní může
stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost
původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje
výkonnost budoucí. Správcem fondu je Erste Asset
Management GmbH, pobočka Česká republika. Ceny za
obstarání koupě a prodeje podílových fondů jsou součástí
Ceníku České spořitelny. Další informace včetně úplného
názvu fondu naleznete ve statutu fondu, který Vám
poskytneme ve všech pobočkách České spořitelny,
na www.investicnicentrum.cz nebo na informační lince
800 INVEST (800 468 378).
Tento informační materiál vytvořila Česká spořitelna,
útvar Wealth Management, a byl uvolněn k rozšiřování
14. 7. 2022. Česká spořitelna podléhá dozoru České národní
banky.

Ján Hájek, CFA
manažer fondu Top Stocks

P.S. Pokud máte zájem dostávat zprávy o aktuálním
dění ve fondu a na trzích, přidejte si na Twitteru sledovaní
příspěvků @EAM_Top_Stocks. Další informace o fondu
Top Stocks naleznete na internetové stránce
www.investicnicentrum.cz/topstocks v sekcích
„Články manažera“ a „Napsali o nás“. Na této stránce
rovněž najdete šest předchozích měsíčních zpráv v sekci
„Měsíční zprávy“.
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