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Poskytování hodnoty všem 
investorům je zásadní pro 
dlouhodobý úspěch 
BH CAPITAL GROUP. 
Klienti, kteří nám svěřují správu aktiv, jsou důvodem, 
proč existujeme. U každého našeho rozhodnutí 
si uvědomujeme odpovědnost a důvěru, kterou 
v nás vkládají a pracujeme v jejich nejlepším zájmu.

Pomáháme  lidem 
investovat a budovat 
své úspory, které 
jim slouží po celý život.  
Každý si zaslouží bezpečné finanční 
zázemí po celý svůj život. Ať už se 
jedná o pokrytí veškerých výdajů, 
šetření úspor pro své vlastní cíle, 
například odchod do důchodu či být 
připraven na všechny důležité životní 
okamžiky. 

Všechna aktiva, která spravujeme 
ve společnosti BH CAPITAL GROUP 
jménem našich klientů, slouží mnoha 
jednotlivcům i právnickým osobám 
v různých odvětvích. Náš kapitál 
a strategie představují bezpečnou 
budoucnost našich klientů. Pro tyto 
hodnoty pracujeme s hlubokým 
smyslem pro vášeň a odpovědnost 
každý den.

Přispíváme odolnější 
ekonomice, která 
přináší prospěch  více 
lidem. Peníze našich 
klientů investujeme do 
společností všech typů 
a velikostí, v každém 
regionu světa. 
Takové investice poskytují kapitál 
společnostem k jejich růstu a 
vytváření pracovní místa, díky kterým 
ekonomiky a společnosti mohou dále 
prosperovat. Vybíráme také 
společnosti zaměřující se na důležité 
otázky ovlivňující hodnotu jejich 
investic. Zajímají nás jejich zaměření 
na změnu klimatu, spravedlivé 
zacházení s pracovníky i rovnoprávnost 
ve společnosti. Jsme si vědomi, 
že klimatické riziko je i rizikem 
investičním, kterému čelí celý svět. 
Abychom přispívali k vyřešení této 
problematiky, zavádíme investiční 
strategie zaměřující se na oblasti 
životního prostředí, sociálních věcí, 
prověřujeme konkrétní sektory 
či proaktivní podporu pozitivních 
udržitelných výsledků jednotlivých 
společností. 

Kdo tvoří BHCG
Jsme podnikatelé 

Těžce vydělané úspory našich 
investorů umisťujeme na 
globálních trzích po celém světě. 
Jako podnikatelé také rozumíme 
závazku, který přijímáme.

Jsme investoři

Neustále inovujeme naše 
technologické postupy, 
abychom dosahovali vysoké 
transparentnosti a přesnosti 
při investování. Disciplína 
nám následně pomáhá tyto 
přednosti udržovat.

 Jsme analytici

Bez ustání sledujeme světové 
dění, vznikající i zanikající 
společnosti, akvizice a fúze 
a možné vývoje budoucích situací. 
Náš tým všechna data vyhodnocuje 
z více než 1000 zdrojů.

 Jsme obchodnící

Naším cílem je uskutečňovat 
sofistikované transakce, které 
dokážeme rozmýšlet lépe díky 
našemu vnitropodnikovému 
systému a technologii, kterou 
neustále vyvíjíme.

 Jsme tým

V naší komunitě se navzájem 
vyzýváme a podporujeme 
týmového ducha, abychom 
osobnostně rostli a profesně 
se rozvíjeli. Věříme, že společně 
vždy dosáhneme více.
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Executives

„Můj otec mi jednou řekl, „běhej ve vysoké 
trávě, protože se ti bude lehce běhat na 
hřišti a budeš mít výhodu před soupeřem...“. 

Jeho radě jsem porozuměl: Bez vytrvalého 
běhání se vyhraje s malou pravděpodobností. 
Vždy jsem měl hru raději pod kontrolou po 
technické stránce, či aby náš tým podával 
stabilní výkon po celý zápas. Získával jsem 
tím větší jistotu úspěchu. Právě vysoká 
kontrola hry a techniky, přesné přihrávky, 
přirozená předvídavost, vyrovnanost 
obranných i útočných strategií, a hlavně 
chuť vyhrávat jsou dle mého názoru ty 
nejdůležitější aspekty k úspěchu celého týmu. 

Finanční jistota a stabilita, které se snažíme 
našim klientům pomoci dosáhnout, jsou 
naším dlouhodobým cílem. Volatilní 
a nejisté období se může kdykoliv projevit. 
Proto se v naší společnosti věnujeme 
analyzování celého světa, abychom 
s realistickým nadhledem věděli, kam bude 
směřovat jeho další vývoj. Nechceme být 
optimisté či pesimisté. Díky tomuto 
přístupu ochraňujeme a zhodnocujeme 
kapitál našim investorům i v těžkých 
dobách či budujeme tematická portfolia, 
která mají dlouhodobý pozitivní dopad 
na společnost, portfolia, která vytvářejí 
hodnotu v jakémkoliv tržním prostředí. 
Soustředíme se na růst této hodnoty pro 
naše klienty, a abychom poskytli nejlepší 
službu a výsledek, budujeme silné zázemí 
a rodinnou kulturu v naší společnosti. 
Věřím, že tyto principy budou mít 
v dlouhodobém měřítku pozitivní dopad 
na růst BH CAPITAL GROUP a majetek 
našich investorů.“

Jakub Havlák, Partner, CIO

„Na naše investice nahlížíme vždy 
s dlouhodobou vizí. Věříme, že budování 
úspěšných a odolných podniků může vést 
k lepším výnosům, silnějším komunitám 
a ekonomickému růstu, který funguje 
pro všechny.

Naše podnikání stavíme na respektu 
k lidem, přírodním zdrojům i ke společnosti, 
ve které žijeme. Našim zaměstnancům 
a obchodním partnerům jsme důvěryhodným 
a stabilním partnerem.
 
Vše, co děláme, se řídí principy, které definují 
náš charakter a kulturu, a jsou jádrem BH 
Capital Group od jeho počátku. Tyto trvalé 
vlastnosti jsou sdíleným přesvědčením, které 
přinášíme do našeho profesionálního a 
osobního chování. 
Jsou základní silou našeho podnikání.“

Martin Barták, Partner, CEO

„Individuální přístup k investičnímu 
portfoliu a analýza investičních příležitostí 
za pomoci nejmodernějších technologií jako 
například umělá inteligence nebo strojové 
učení je základem fungování naší společnosti. 
Velké množství dat vyhodnocujeme za 
pomoci analytických softwarů Power BI nebo 
Tableau, které jsou klíčové při stanovení ROI.“ 

Ing. Pavel Friedrich, CTO
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Uplynulý rok byl v mnoha ohledech nevyzpytatelný. 
Celosvětové trhy i přesto zaznamenaly výrazný růst již třetí rok v řadě.
Investoři znovu odmítali zprávy, které mohly v posledních měsících vykolejit akciové trhy. Sporné prezidentské volby, útok 
na Kapitol, historicky vysoká inflace, narušení dodavatelských řetězců, medvědí předpovědi korekcí či pokračující globální 
pandemie Covid-19. Avšak žádná z těchto událostí nezabránila akciím dosáhnout nových historických maxim. 

Nové varianty koronaviru, Delta a Omikron, prodloužily trvání pandemie a oddálily návrat k normálu. Zatímco spekulativní 
nadšení mohlo ochladnout a dynamika trhu se posunula, investoři měli důvod zůstat optimističtí kvůli velmi silnému 
hospodářskému oživení. Zvláště bylo patrné oživení na trhu práce. Například Spojené státy od dubna 2020 přidaly 18,5 milionu 
nezemědělských pracovních míst a počet lidí žádajících o podporu v nezaměstnanosti ke konci roku dosáhl 52letého minima.

Dynamika také směřovala ve prospěch zaměstnanců oproti jejich zaměstnavatelům, což povzbudilo miliony lidí k opuštění 
svých zaměstnání v nebývalé rychlosti či požadavku na vyšší mzdy. Nicméně vyšší inflace a obavy z vykolejení ekonomického 
růstu a akciového trhu byly jedním z největších příběhů roku 2021. 

Rok skončil nejrychlejším růstem indexu spotřebitelských cen (CPI) v meziročním srovnání, a to od počátku 80. let, což 
znamená, že mnoho spotřebitelů a investorů poprvé musí čelit tomuto typu inflace. A protože spotřebitelské výdaje tvoří více 
než dvě třetiny hrubého domácího produktu (HDP), investoři strávili na trzích velkou část loňského roku snahou porozumět 
mixu dobrých a špatných zpráv. Zatímco průzkumy spotřebitelské důvěry ukazují, že se lidé zdaleka nevrátili k před-pan-
demickým úrovním optimismu, jejich aktivita naznačuje opak. I přes nepříznivou ekonomickou situaci mají totiž výdaje 
spotřebitelů rostoucí tendenci.

Příběh akciového trhu roku 2021 by nebyl úplný bez zmínky o americké centrální bance. V průběhu loňského roku Fed držel 
úrokové sazby blízko nuly a pokračoval ve stimulování miliard dolarů do trhů každý měsíc. Tato opatření povzbudila investory 
k hledání aktiv s vyšší návratností, ale také přispěla k vyšší inflaci.

Celosvětové oživení ekonomik 
zakončilo rok s větším 
optimismem navzdory 

rizikům pandemie a inflace. 
Růst cen nabírá tempo a svět 

se začíná hlouběji zamýšlet 
nad svým cash-flow.

K trhům a ekonomice 2021
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ALS-Equity Diverzifikace

Jak porazit inflaci
diverzifikací

Vysoká poptávka po zboží 
a práci během pandemie vedla 
k nejrychlejšímu tempu inflace 
spotřebitelských cen a mezd od 
počátku 90. let.  

Ve druhé polovině roku by se inflace 
měla zmírnit v důsledku zvýšené 
nabídky pracovních sil, postupné 
odeznívání pandemie a přesunu 
výdajů směrem ke službám. Stále 
však očekáváme relativně vyšší 
tempo růstu jak koncových cen, tak 
mezd. V BH CAPITAL GROUP se na 
aktuální prostředí s vysokou inflací 
soustředíme následovně:

Pro zhodnocení kapitálu se 
zaměřujeme na cyklické sektory.  
Zatímco ekonomové diskutují 
o složitosti inflace, základní principy 
současné epizody se zdají být jasné: 
Inflace je tažena silnou poptávkou 
a ekonomickým růstem. Akciím se 
v inflačním prostředí obvykle daří, 
protože zisky podniků jsou silné. 
Věříme, že akcie společností, které 
jsou přímo svázány ekonomickou 
aktivitou a úrokovými sazbami, 
by pravděpodobně přinášely lepší 
výkonnost. Například relativní 
ocenění akcií bank je historicky 
svázáno s inflačním očekáváním. 
Silné společnosti v cyklických 
odvětvích, jako jsou průmysl 
a materiály, by mohly zaznamenat 
silný růst příjmů. Na druhou 
stranu akcie společností v digitální 
ekonomice, kterým se většinou daří 
nejlépe, by mohly být více ohroženy 
právě v takovém inflačním prostředí. 
BHCG zajišťuje správnou rovnováhu 

mezi těmito dvěma skupinami. 
V roce 2022 také očekáváme náročné 
prostředí pro portfolia s pevným 
výnosem, vzhledem k rostoucím 
sazbám. 

Vyhýbáme se přebytečné hotovosti 
a zajišťujeme portfolia proti riziku 
poklesu akciových trhů. 
80 % aktiv, která posuzujeme v rámci 
našich dlouhodobých předpokladů 
kapitálového trhu, má vyšší 
očekávaný výnos než inflace. 
Nejjednodušší způsob, jak bránit 
kupní sílu, je investovat přebytečnou 
hotovost do portfolia, které odpovídá 
našim cílům a dlouhodobému 
časovému horizontu. Úrokové sazby 
jsou stále nízké, zejména v poměru 
k inflaci. Hypoteční úvěry jsou 
jednoduchým způsobem, jak těžit 
ze silného trhu s bydlením. Jakmile 
centrální banky zareagují na vyšší 
inflaci zvyšováním sazeb, úměrně 
se sníží atraktivita úvěrových 
a hypotečních závazků.

Vyšší inflace může tedy setrvat 
i v roce 2022, nemusí však znamenat 
důvod k obavám. V BHCG vytváříme 
portfolia, která zmírňují inflační 
rizika. Spoléhat se na akcie a zaměřit 
se na cyklické sektory a nemovitosti 
by se mohlo ukázat jako efektivní 
přístup, zatímco přebytek hotovosti 
by mohl být na škodu.

průměrný výnos 
diverzifikovaných fondů

8%

očekávaná průměrná inflace 
v roce 2022 celosvětově

3,81%

Proč je diverzifikace 
důležitá?

Minimalizuje riziko
poklesu celkové

hodnoty portfolia.

Nabízí více příležitostí 
   pro stabilní zhodnocení.

Chrání před
nepříznivými
tržními cykly.

Snižuje volatilitu.

Geografická alokace

USA                                   30 %
Evropa                             30 %
Asie                                  20 %
Spojené království         15 %
Rozvíjející se trhy            5 %

Sektorová alokace
Technologie               46%
Spotřební zboží necyklické      22%
Energie               10%
Finanční služby                 8%
Základní materialy                 8%
Spotřební zboží cyklické            6%

46 %

30 %

30 %

20 %

15 %

22 %

10 %

8 %

8 %
6 %
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solární energie má být
hlavním zdrojem

energie do roku 2050

Solar 

sektor obnovitelné 
energie vytváří 5x více 
pracovních míst, než

odvětví fosilních paliv

5x

větrná turbína dokáže
napájet až 1500

domácností za rok

1

by svět ušetřil každý rok,
pokud by byl 100% 

na obnovitelné energii

321 mld USD

je předpokládaná
velikost globálního trhu
s obnovitelnou energií 

v roce 2025

2,15 bn USD

Rostoucí potřeba 
ochrany naší planety

Obnovitelné Zdroje Energie

Globální oteplování a změna klimatu 
jsou v současnosti hlavním tématem 
a problémem celého světa. Využívání 
jiných než obnovitelných zdrojů 
energie, jako jsou fosilní paliva, 
uhlí, plyn, ropa a jaderná energie, 
je příčinou změn životního prostředí.

Obnovitelné zdroje jsou hlavním 
bodem k naplnění energetického 
přechodu a dosažení nulových emisí. 
Svět se stále více odklání od fosilních 
paliv produkujících uhlík. Pochopení 
současné role, kterou obnovitelné 
zdroje energie hrají při dekarbonizaci 
mnoha sektorů, je klíčem k zajištění 
hladké cesty zelené budoucnosti. 

Zatímco obnovitelné zdroje byly 
během krize COVID-19 nadále 
instalovány rychlým tempem, čelí 
novým příležitostem i výzvám.
Celosvětový růst výroby elektřiny 
ze solárních panelů, větrných turbín 
a dalších obnovitelných technologií 
se v nadcházejících letech zrychlí. 
Loňský rok překonal rekord instalací 
nových zařízení na principech 
obnovitelné energie. Do roku 2026 se 
předpokládá, že celosvětová kapacita 
obnovitelné elektřiny vzroste o více 
než 60 % z úrovní roku 2020, a to na 
více než 4 800 GW, což odpovídá 
současné celkové celosvětové 

energetické kapacitě fosilních paliv 
a jaderné energie dohromady. 

Vlády urychlují růst obnovitelných 
zdrojů řešením klíčových překážek, 
jako jsou problémy se schvalováním 
a integrací sítí, společenské 
akceptace nebo nekonzistentními 
politickými přístupy. Velkou 
překážkou jsou také vysoké náklady 
na financování v rozvojovém světě.

Obnovitelná elektřina celosvětově 
roste bezprecedentní rychlostí 
a budoucnost odvětví je zřejmá. 
Investice do tohoto sektoru je vhodná 
z dlouhodobého hlediska a může 
přinést zajímavé výnosy. Vzhledem 
k tomu, že technologie a poptávka po 
čisté energii rostou, budou společnosti 
zapojené do tohoto sektoru hrát 
v budoucnu stále významnější roli. 
Obnovitelná energie je navíc odpovědí 
na boj proti globální změně klimatu. 
V BH CAPITAL GROUP věříme v lepší 
a zelenější budoucnost naší planety.

Geografická alokace

USA                                    63 %
Kanada                              16 %
Čína                                   11 %
Francie     6 %
Norsko     4 %

Sektorová alokace
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63%
16%

11%

6% 4%

21%

5%

18%

16%

12%

11%

9%
8%

Fotovoltaické solární 
systémy a zařízení
Zařízení a služby 
pro obnovitelnou energii
Konstrukce energetických 
a komunikačních linek
Polovodiče a související zařízení
Další výroba elektrické energie
Stavební inženýrství
Voda, kanalizace a 
inženýrské sítě
Biomasa a bioplynová paliva

21 %

5 %

8 %

9 %
11 %
12 %

16 %

18 %



23%

4%

20%
17%

12%

11%

7%
6%

růst výdajů
v roce 2021

13%

růst ransomware útoků
v roce 2020

435%

73%

10%

7%
6% 3%

celosvětové výdaje
v roce 2021

172 mld USD

odhad připojených
zařízení v roce 2025

55,7 mld

kyber útoků každý 
měsíc na IoT zařízení 

5 200

Kybernetická Bezpečnost

Zvyšující se útoky
na datové zdroje

S rostoucí hrozbou kybernetických 
útoků se zaměření na ochranu 
počítačů, sítí, programů a dat před 
neoprávněným přístupem stalo 
důležitější než kdy dříve. 

Pro podniky může být obtížnější 
chránit své sítě a data, ale služby 
a specifická technologická 
partnerství budou i nadále pomáhat 
plnit a chránit to, co je pro 
společnost posvátné a cenné.
Pomoc ochrany dat pravděpodobně 
přijde od umělé inteligence. Právě AI 
má potenciál odhalit malware v sítích 
dříve, než jej zaměstnanci zpozorují. 

Spolu se strojovým učením mohou 
tyto technologie lépe analyzovat 
obrovské množství dat rychleji než 
lidé a odhalovat záludné problémy, 
jako jsou phishingové útoky, eskalace 
privilegií, exfiltrace dat a vnitřní 
hrozby. Ransomware zůstává velkou 
hrozbou. 

Vzestup kryptoměny bitcoin 
byl spojen s prudkým nárůstem 
ransomwarových útoků. Při těchto 
útocích hackeři přebírají počítačové 
systémy, šifrují soubory a požadují 

digitální platby za obnovení přístupu 
k důležitým datům.

2021 byl pro kybernetickou 
bezpečnost fascinujícím a poněkud 
děsivým rokem, protože všechny 
naše obavy ohledně kybernetických 
hrozeb se tak či onak naplnily. 
Rok 2021 byl složitý, protože mnoho 
organizací se pomalu přizpůsobovalo 
novému bezpečnostnímu klimatu. 
Je nezbytné, aby podniky co nejdříve 
investovaly do kybernetické 
bezpečnosti. Přechod k digitálnímu 
zpracování dat probíhá příliš rychle, 
než aby se dal ignorovat. Můžeme si 
být jistí, že budoucnost kybernetické 
bezpečnosti je zcela evidentní. 
V BH CAPITAL GROUP se na tuto 
budoucnost těšíme, protože 
z dlouhodobého hlediska vidíme 
kybernetickou bezpečnost jako jednu 
z nejvyšších priorit a proto tomu 
přizpůsobujeme naše strategie

Geografická alokace

USA    73 %
Kanada    10 %
Spojené království      7 %
Israel      6 %
Francie      3 %
Španělsko      1 %

Sektorová alokace
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Zabezpečení a transakční služby
Služby počítačového
programování
Zpracování a příprava dat
IT služby a poradenství
Zakázkové počítačové 
programovací služby
Aplikační software
Portály internetového vysílání
Správa počítačových zařízení

23 %

20 %

17 %
12 %

11 %

7 %

4 %
6 %



 

Inteligentní svět
a technologie
budoucnosti

Technologie Budoucnosti

roční růst odvětví 
virtuální a rozšířené 
reality do roku 2030

41,7%

celosvětové výdaje 
na IT v roce 2021

4,2 bn USD

společností s majoritním 
tržním podílem investuje 

do umělé inteligence

9/10

Roční růst globálního 
e-commerce trhu

15%

nových pracovních pozic
bude vytvořeno díky AI

do roku 2025

97 mln

Začátek celosvětové pandemie 
akceleroval digitální transformaci 
a urychlil vývoj společnosti 
o několik let do budoucnosti. 

Podobné změny se dotkly 
i pracovního prostředí, které se 
změnilo takřka přes noc, protože 
se práce na dálku stala ihned 
samozřejmostí a většina 
nadnárodních společností s home
office počítá i po ukončení restrikcí. 
Technologické organizace postupně 
upgradují své dodavatelské řetězce 
pro větší transparentnost a odolnost, 
přijímají cloudová řešení a ve 
velkém přecházejí na model XaaS 
(Anything-as-a-Service), který 
přináší další přidanou hodnotu 
a pomáhá institucím urychlit 
jejich růst.

Na konci loňského roku se hodnoty 
technologicky orientovaných 
společností snížily sestoupením 
ze svých historických maxim. 

Tento přirozený vývoj je potřebný 
k vytvoření nového prostředí, 
které vznikne akvizicemi 
a fúzemi společností, které budou 
tlačeny k větší efektivitě všech
vnitropodnikových procesů. 
Společnosti, které tyto změny 
posilní vzejdou jako vítězové a pro
dlouhodobé investory budou znovu 
představovat příležitost.

Nově vznikající technologické 
inovace radikálně promění naše 
životy a globální ekonomiku.

S těmito změnami dojde k rozšíření 
tržní kapitalizace celého odvětví. 
S našimi analytiky vybíráme 
konkrétní oblasti tohoto sektoru, ve 
kterých vnímáme značný potenciál 
budoucích inovací, jedná se například 
o e-commerce a cloudová uložiště, 
které očekávají v nadcházejících 
letech růst vysokým tempem. Dále 
vyznačujeme velkou část expozice 
fintech společnostem, podnikům 
zaměřeným na genomovou revoluci 
či dodavatelům technologií umělé 
inteligence a robotiky. Na těchto 
převratných technologiích 
je lákavým faktem předpokládaný 
exponenciální růst v následující
dekádě.

V BHCG věříme, že námi zvolené 
sub-sektory v budoucnu dramaticky 
přispějí k lepšímu životnímu
prostředí, nahradí staré technologie 
a umožní lidem dosáhnout výkonů, 
které se dnes zdají nepředstavitelné.

Geografická alokace

USA                                   61 %
Evropa                              27 %
Asie                                    12 %

Sektorová alokace
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26%

18%

16%

11%

9%

7%
6%

4% 2%

Cloudová uložiště
E-Commerce
Fintech
Internet věcí
Robotika a AI
Virtuální a rozšířená realita
3D tisk
Bioinformatika
Genová terapie

26 %
18 %
16 %
11 %
9 %
7 %
6 %
4 %
2 %

61%

27%

12%



Výhled pro rok 2022:
Po roce 2021, ve kterém index S&P 500 
vzrostl díky nízkým úrokovým sazbám, 
vládním stimulům i výraznému oživení 
zisků, mohlo být lákavé předpokládat, že 
trend bude dále jednoduše pokračovat. 
Dělat předpovědi akciového trhu však může 
být záludné, a nový rok není výjimkou. 
Vstupujeme do nového tržního prostředí, 
které se nepodobá ničemu, s čím jsme se 
mohli setkat v předchozích letech.

Hlavními tématy jsou nyní pomalejší růst 
zisků, vyšší inflace a úrokové sazby, narušení 
dodavatelských řetězců, vysoká úroveň 
zadlužení a v neposlední řadě i regulace 
v Číně. Některá z těchto rizik mají spíše 
přechodný charakter, zatímco jiná mají 
potenciál stát se strukturálními problémy. 
Zatímco silná poptávka po určitém zboží 
a službách vyvolaná otevřením ekonomiky 
a narušením dodavatelských řetězců je spíše 
přechodná, růst mezd a politika v oblasti 
změny klimatu mohou být dlouhodobými 
hnacími motory inflace.

Covid-19 se mění v trvalejší brzdu růstu, 
vakcíny účinně omezily počty nakažených 
a hospitalizovaných, i když šíření nezastavily 
úplně a virus s námi zůstane v určité formě 
i nadále. Důležitým následkem zpomalování 
šíření nemoci je poté začátek snižování 
fiskální podpory, který bude mít s vysokou 
pravděpodobností na trhy negativní dopady. 

Vzhledem k dozvukům pandemie, silné inflaci 
a přísnější měnové politice centrálních bank 
lze tedy na trzích v letošním roce očekávat 
volatilnější prostředí. Nastalá situace má 

silný dopad i na odhady předních analytických 
a bankovních domů. Na spodním konci má 
Morgan Stanley cíl pro S&P 500 na konci 
roku na hodnotě 4.400 bodů, značící pokles 
ze současných úrovní. Na druhém konci 
banka Wells Fargo předpovídá, že by index 
mohl dosáhnout 5.300 bodů, tato zpráva by 
poté znamenala další rok silných zisků. 

Je tedy zřejmé, že rok 2022 bude rokem velice 
rozdílných názorů s měnícími se postoji 
centrálních bankéřů. Proces opouštění 
akomodativní politiky bude pro většinu 
centrálních bank včetně Federálního 
rezervního systému znamenat opatrné 
balancování, přičemž důvěryhodnost všech 
kroků bude pravidelně testována trhem. 
Investoři budou muset posoudit závazek Fedu 
k jeho novému rámci flexibilního cílování 
průměrné inflace (FAIT), pokud budou mít 
ceny nadále vzestupnou tendenci. 
Očekáváme, že úrokové sazby po celém světě 
po celý rok 2022 porostou, ale pro akcie by 
to nemělo představovat příliš velký problém, 
pokud zůstaneme ve světě historicky nízkých 
a záporných, reálných výnosů, a nízkých 
nominálních sazeb.

Již v těchto měsících je znatelná rotace 
z rizikovějších růstových titulů do 
hodnotových společností. V současné době 
tedy portfolia připravujeme na zvýšenou 
spekulativní náladu na trhu. Dbáme na 
silnou fundamentální stránku společností, 
stabilní zisky a nízké zadlužení. Zároveň 
se vyhýbáme společnostem bez zisku 
a s vysokými valuacemi, kterým současná 
uvolněná měnová politika prospívala.

Světová ekonomika v roce 2022 
poprvé v historii svojí velikostí 
přesáhne úroveň sto bilionů 
dolarů, což odpovídá 2210 
bilionů korun. 

Pro srovnání, velikost české 
ekonomiky má v příštím roce dle 
nejnovější prognózy ministerstva 
financí činit bezmála 6,5 bilionu 
korun.

Dále také indická ekonomika 
svojí velikostí předčí ekonomiku 
francouzskou. Třetí největší 
ekonomikou světa se pak Indie 
stane v roce 2031. O rok dříve, 
v roce 2030, se Čína stane největší 
ekonomikou světa, neboť překoná 
Spojené státy.

Naši odbornici pro vás na trzích 
po celém světě vytrvale pracují 
na odkrývání a zachycení nových 
příležitostí. V celé řadě 
investičních strategií nasazujeme 
kapitál s cílem poskytovat vedoucí 
investiční výsledky na trhu našim 
kapitálovým partnerům.
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Disclaimer

Informace a názory obsažené v tomto dokumentu nelze považovat jako radu nebo doporučení ke koupi nebo prodeji jakékoliv
investice v jakékoliv jurisdikci a není to závazek společnosti BH CAPITAL GROUP Holding, a.s. nebo jakékoliv její dceřiné 
společnosti účastnit se jakýchkoliv uvedených transakcí. Veškeré stanovené prognózy , čísla, názory nebo investiční techniky 
a strategie slouží pouze pro informační účely, na základě určitých předpokladů a aktuálních tržních podmínek a mohou se 
změnit bez předchozího upozornění. Všechny uvedené informace v tomto dokumentu jsou v době jeho vytváření považovány 
za přesné. Tento materiál neobsahuje dostatečné informace k podpoře investičního rozhodnutí a čtenář by neměl spoléhat na 
hodnocení výhodnosti investování do jakýchkoliv cenných papírů nebo investičních nástrojů. Uživatelé by měli navíc provést 
nezávislé posouzení právních, regulačních, daňových, úvěrových a účetních důsledků a společně se svými vlastními 
odbornými poradci určit, zda se zde uvedené investice, názory, či informace považují za vhodné pro jejich osobní cíle. 
Investoři by měli zajistit, aby před investováním získali všechny dostupné relevantní informace. Je třeba poznamenat, 
že investice zahrnuje rizika, hodnota investic a příjmy z nich mohou kolísat v souladu s tržními podmínkami a daňovými 
dohodami a investoři nemusí získat zpět celou investovanou částku. Minulá výkonnost a výnosy nejsou spolehlivými ukazateli 
současných a budoucích výsledků. Společnost BH CAPITAL GROUP Holding, a.s. nepodléhá dohledu České národní banky. 
Veškeré investiční strategie jsou určeny výhradně pro kvalifikované investory.

www.bhcg.cz

