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Úvod
Akciové trhy uzavřely v první polovině roku 2021 na svých maximech, jelikož docházelo v důsledku
vysokého poměru proočkování populace k znovuotevření globální ekonomiky. Fiskální a monetární
stimuly poskytují trhům od loňského jara dostatečnou podporu, očekává se, že tato situace přetrvá i
nadále. Data vypovídají sama za sebe: Čínské maloobchodní tržby vzrostly o třetinu a indexy nákupních
manažerů dosáhly celkově 15-ti letých maxim, včetně vůbec nejvyšší hodnoty v USA. Dokonce i
Spojené království, které v roce 2020 utrpělo jeden z největších poklesů HDP, podle předpovědi pro
tento rok však zaznamená rekordní růst HDP. Tyto faktory však vedly k silnému nárůstu inflace, kdy
poslední data z USA ukazují hodnotu 5%, v Eurozóně 2% a v České republice 2,9%. Centrální banky však
předestřely, že budou tolerovat zvýšené hodnoty, dokud se nezaměstnanost nedostane na předpandemické úrovně.
BHCG ALS-Equity portfolio management si uvědomuje veškerá potenciální rizika, která by mohla nastat
do konce roku 2021 a ovlivnit vývoj kurzů. Proto aktivně sledujeme ekonomická a politická dění ve
světě a vyvozujeme z nich možné hrozby či investiční příležitosti. Od založení fondu klademe velký
důraz na správný money management, abychom nevystavovali investiční kapitál vyššímu riziku a
zároveň dodávali rozumnou návratnost investice. Aktivní správa, ochrana, a stabilní růst hodnoty
kapitálu našich klientů jsou našimi prioritami.
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BHCG Alternative Long-Short Equity
Portfolio
H1 2021 +5,50 %

Allocations
Sector

Geographical

Asset
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Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA)
Informace o společnosti
Společnost poskytuje online a mobilní obchodní
podnikání v Čínské lidové republice a na mezinárodní
úrovni prostřednictvým svých deřinných společností.
Funguje ve čtyřech segmentech: core commerce, cloud,
digitální média a zábava, inovační iniciativy a další.

Klíčové informace
Tržní kapitalizace

614,83 Mld

Beta

0,76

P/E ratio

27,2

P/B ratio

4,3

Current ratio

1,7

Obrat (Q1 2021)

109,47 Mld

Cílová Cena

297,02

Důvod k investici
V oblasti cloud computingu nadále rozšiřují vedoucí postavení na trhu a vykazují silný růst. Za
posledních 5 let má společnost anualizovanou míru růstu zisků 29% a míru růstu tržeb 46%.

Beyond Meat, Inc. (NASDAQ: BYND)
Informace o společnosti
Potravinářská společnost, která vyrábí a prodává masné
výrobky z rostlinného původu ve Spojených státech i na
mezinárodní úrovni. Společnost prodává své výrobky
prostřednictvím velkoobchodu i maloobchodu,
samoobsluhy, restaurací, malých prodejen potravin a
škol a také prostřednictvím vlastního webu.

Klíčové informace
Tržní kapitalizace
Beta

9,93 Mld
0,59

P/E ratio

-

P/B ratio

37,6

Current ratio

18,1

Obrat (Q1 2021)
Cílová Cena

417,88 Mio
122

Důvod k investici
Rostlinný potravinový trh roste vysokým tempem a do roku 2027 se odhaduje jeho hodnota na 14
miliard dolarů. Segment maloobchodu Beyond Meat roste 30% tempem navzdory pandemii. Společost
expanduje na trzívh v USA, Evropě a Asii a uzavřeli dohodu na prodej svých produktů v restauračních
řetězcích McDonald´s a Yum Brands.
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Dollar Tree, Inc. (NASDAQ: DLTR)
Informace o společnosti
Více než 30 let je předním provozovatelem přes 15 000
diskontních obchodů v Severní Americe. Vlastní
maloobchodní značky Dollar Tree, Family Dollar a Dollar
Tree Canada.

Klíčové informace
Tržní kapitalizace

23,08 Mld

Beta

0,76

P/E ratio

16

P/B ratio

3,1

Current ratio

1,4

Obrat (Q1 2021)
Cílová Cena

25,7 Mld
117,09

Důvod k investici
Vzhledem k tomu, že ekonomická omezení a případy koronaviru ustupují, Dollar Tree bude mít nadále
dobrou pozici jako cenově a kvalitativně dostupný maloobchodník. I po návratu do "normálu" může
přetrvávat ekonomická nejistota, která pravděpodobně podpoří podnikání v maloobchodních
prodejnách nabízejícíc slevové zboží.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (NASDAQ: ERIC)
Informace o společnosti
Ericsson je jedním z předních poskytovatelů
informačních a komunikačních technologií (ICT) a
poskytovatelů služeb. Společnost umožňuje
plnohodnotnou konektivitu vytvářením mimořádných
technologií a služeb, které jsou jednoduché pro
adaptaci.

Klíčové informace
Tržní kapitalizace

41,38 Mld

Beta

0,8

P/E ratio

-19,3

P/B ratio

4

Current ratio
Obrat (Q1 2021)
Cílová Cena

1,3
27,08 Mld
16,18

Důvod k investici
Glabální zavádění 5G technologie přináší společnosti velký prospěch. Za rok 2020 vzrostl obrat
společnosti o 20% a čistý zisk vzrostl o více jak 35% v Q1 2021. Postupné uvolňování ekonomik a
restart aktivity výrobních sektorů dozajista pomůže společnosti ve stabilním růstu obratu i vyšším
maržím ve střednědobém horizontu.
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First Solar, Inc. (NASDAQ: FSLR)
Informace o společnosti
Společnost vyvíjí, vystavuje, financuje a provozuje
mnoho fotovoltaických elektráren po celém světě. Jejich
technologie a zkušenosti snižují riziko v rámci solárních
řetězců. Dodávají spolehlivé a nákladově efektivnější
řešení pro své zákazníky.

Klíčové informace
Tržní kapitalizace
Beta

9,62 Mld
1,15

P/E ratio

-18,7

P/B ratio

4

Current ratio
Obrat (Q1 2021)
Cílová Cena

4,7
2,98 Mld
87,47

Důvod k investici
Dlouhodobá konkurenční výhoda First Solar je generování vyšší průměrné hrubé marže díky své
nízkonákladové strategii. Společnost otevřela výrobní závody ve Vietnamu a Malajsii a postupně
ukončuje aktiviity s nízkými maržemi. Politické postoje k obnovitelným zdrojům energie jsou prospěšné
pro solární společnosti.

Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD)
Informace o společnosti
Světový těžař zlata a mědi. Má projekty ve 13 zemích v
Severní a Jižní Americe, Africe, Papua-Nové Guinei a
Saudské Arábii. Jejich diverzifikované portfolio pokrývá
mnoho plodných dolů a zaměřuje se na aktiva s vysokou
marží a dlouhou životností.

Klíčové informace
Tržní kapitalizace

36,78 Mld

Beta

0,79

P/E ratio

14,7

P/B ratio

1,5

Current ratio

3,8

Obrat (Q1 2021)
Cílová Cena

12,83 Mld
27,54

Důvod k investici
Navzdrory nedávné volatilitě zůstává globální výhled ceny zlata stále pozitivní vzhledem k očekávaným
nízkým úrokovým sazbám, slabšímu dolaru a vyšší poptávce po fyzickém zlatu na rozvinutých trzích.
Věříme, že vyšší příjmy a zisky se zvýšeným násobkem P/E pravděpodobně povedou k dalšímu růstu
akcií Barricku.
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GoPro, Inc. (NASDAQ: GPRO)
Informace o společnosti
Produkty GoPro usnadňují světu zachycování a sdílení
zážitků mimořádným způsobem. Společnost vyrábí a
vyvíjí kamery, montovatelné a nositelné příslušenství a
předplacené služby. Své prudkty prodává globálně na
svých webových stránkách a prostřednictvím
maloobchodních a velkoobchodních distributorů.

Klíčové informace
Tržní kapitalizace
Beta

1,79 Mld
1,63

P/E ratio

-

P/B ratio

8,4

Current ratio

2,4

Obrat (Q1 2021)
Cílová Cena

976,2 Mio
10,98

Důvod k investici
V následujících několika letech se očekává pozitivní výhled společnosti a růst obratu o 24%. V případě
udržení úrovně výdajů společnosti management může počítat s vyšším cash flow a investoři mohou
počítat s růstem akcií.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM)
Informace o společnosti
Působí jako společnost poskytující finanční služby po
celém světě. Jedná se o největší banku v USA. Zaměřuje
se především na investiční bankovnictví, finanční služby
pro spotřebitele, drobné a obchodní bankovnictví,
zpracování finančních transakcí, správu majetku a
investice do soukromých podniků.

Klíčové informace
Tržní kapitalizace

470,8 Mld

Beta

0,81

P/E ratio

12,3

P/B ratio

1,9

LT Debt/Eq
Obrat (Q1 2021)
Cílová Cena

1,12
128,6 Mld
165,11

Důvod k investici
V roce 2021 JPM plánuje investovat 12,5 miliardy dolarů do technologií. Silná rozvaha také umožňuje
provádět akvizice k dalšímu posílení podnikání, zejména v oblasti správy aktiv. Jedná se o atraktivní
akcii vzhledem k nízkým valuacím a růstovým potenciálem ve zlepšujícím se makroekonomickém
prostředí.
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The Coca Cola Company (NYSE: KO)
Informace o společnosti
Výrobce a distributor nealkoholických nápojů, sirupů a
džusů. Je jednou z největších korporací v USA. Známá je
zejména výrobou nealkoholického nápoje Coca-Cola,
který vyrábí již od roku 1892. Vlastní známé značky
Sprite, Fanta a spoustu dalších šumivých nealkoholických
nápojů.

Klíčové informace
Tržní kapitalizace

233,31 Mld

Beta

0,64

P/E ratio

33,1

P/B ratio

11,7

Current ratio
Obrat (Q1 2021)
Cílová Cena

1,3
33,43 Mld
59,53

Důvod k investici
Coca Cola těží z ekonomického růstu v letošním roce. Jedná se o dividendovou společnost se silným a
stabilním fundamentem. Na trhu nealkoholických nápojů jasně vede před konkurencí s 34% podílem.
Strategické investice do zdravých nápojů a investice na rozvíjejících se trzích potvrzují silný potenciál
dalšího růstu v budoucnosti.

Lumen Technologies, Inc. (NYSE: LUMN)
Informace o společnosti
Americká telekomunikační společnost, jejíž platforma je
jedna z nejrychlejších a nejbezpečnějších pro podniky a
domácnosti, které integrují globální síťovou
infrastrukturu a cloudová připojení, zabezpečení dat a
hlasové služby.

Klíčové informace
Tržní kapitalizace
Beta

15,02 Mld
0,237

P/E ratio

-

P/B ratio

1,3

Current ratio

0,4

Obrat (Q1 2021)
Cílová Cena

20,51 Mld
11,34

Důvod k investici
Při tržní kapitalizaci pouhých 15 miliard USD se akcie obchodují jen na pětinásobku svého volného
cashflow a 60% tržeb. Toto levné ocenění umožňuje společnosti vyplácet dividendu přes 7%. V blízké
budoucnosti pravděpodobně začne využívat svých volných peněžných toků pro zpětný odkup akcií. To
by urychlilo růst zisku na akcii a akcie povedou k vyššímu ocenění.
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Mastercard Incorporated (NYSE: MA)
Informace o společnosti
Technologická společnost globálně působící v platebním
průmyslu. Spojuje spotřebitele, finanční instituce,
obchodníky, vlády, digitální partnery, podniky a spoustu
dalších organizací po celém světě a umožňuje využívat
platební metody.

Klíčové informace
Tržní kapitalizace

367,39 Mld

Beta

1,35

P/E ratio

56

P/B ratio

57,2

Current ratio
Obrat (Q1 2021)
Cílová Cena

1,4
15,45 Mld
425,59

Důvod k investici
Společnost těží z globálního rozvolnění koronaviru. Růst turistické aktivity povede k vyšším výdajům po
celém světě. Tržby by měly být v budoucnu podpořeny rozvojem e-commerce. Platební společnosti
představují neutrální odvětví v dobách tržních recesí, neboť jejich výnosy jsou generovány z poplatků
za běžnou spotřebu domácností.

SAP SE (XETRA: SAP.DE)
Informace o společnosti
SAP je německá softwarová firma. Je jedním z předních
světových výrobců softwaru pro správu obchodních
procesů a vyvíjí řešení, která usnadňují efektivní
zpracování dat a tok informací napříč organizacemi.

Klíčové informace
Tržní kapitalizace

140,18 Mld

Beta

0,79

P/E ratio

26,1

P/B ratio

4,2

Current ratio

1,2

Obrat (Q1 2021)
Cílová Cena

27,16 Mld
127,94

Důvod k investici
Pro technologickou a cloudovou společnost má SAP nízké FWD P/E. Jakmile se ji podaří přejít do
cloudového businessu ve vyšším měřítku, lze očekávat vyšší míru růstu výnosů. Výsledkem bude
expanze zisků, což bude pozitivní pro vývoj cen akcií.
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Visa Inc. (NYSE: V)
Informace o společnosti
Společnost provozuje největší světovou síť
elektronických plateb, správu plateb mezi finančními
institucemi, obchodníky, spotřebiteli, podniky a orgány
státní správy.

Klíčové informace
Tržní kapitalizace
Beta

615,14 mld
0,8

P/E ratio

28,32

P/B ratio

3,99

Current ratio
Obrat (Q1 2021)
Cílová Cena

1,7
187 Mld
295,29

Důvod k investici
Společnost těží z globálního rozvolnění koronaviru. Růst turistické aktivity povede k vyšším výdajům po
celém světě. Tržby by měly v budoucnu být také podpořeny rozvojem e-commerce. Karetní společnosti
představují neutrální odvětví v dobách tržních recesí, neboť jejich výnosy jsou generovány z poplatků
za běžnou spotřebu domácností.

Walmart Inc. (NYSE: WMT)
Informace o společnosti
Walmart je americká značka prodejen obchodní
společnosti Wal-Mart Stores, Inc. Zabývá se
provozováním maloobchodu a velkoobchodu.
Společnost působí ve třech segmentech: Walmart USA,
Walmart International a Sam's Club. Provozuje
supermarkety, hypermarkety, skladové kluby a diskontní
prodejny.

Klíčové informace
Tržní kapitalizace

395,16 Mld

Beta

0,54

P/E ratio

32,6

P/B ratio

5

Current ratio
Obrat (Q1 2021)
Cílová Cena

0,9
562,84 Mld
163,44

Důvod k investici
Díky silnému managmentu společnosti se daří držet nízké náklady a následně tyto úspory přenést do
nižších cen zboží, což dodává firmě konkurenční výhodu. Walmart také zvyšuje své roční dividendy od
roku 1974.
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Závěr
Ekonomický růst v USA ve 2Q zrychlil a měl by pokračovat silným tempem i nadále, což povede k téměř
plné zaměstnanosti a vyšší inflaci i po zbytek roku. Zmíněné inflační tlaky by však mohly přimět FED ke
snížení nákupů dluhopisů koncem tohoto nebo začátkem příštího roku. Zvyšování sazeb ze strany
centrální banky očekáváme na přelomu roku 2022/2023 – to povede k tlaku na valuace firem. Proto
dáváme v současné době přednost nákupům akcií se silným růstem zisků a nízkou zadlužeností. Ve
druhé polovině roku plánujeme alokovat aktiva i mimo americký trh, kde se valuace vyskytují na stále
přijatelnějších úrovních.

Světový Ekonomický Výhled
World

United States

Euro Area

Middle East and Central Asia

Zdroj: IMF, World Economic Outlook, April 2021
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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.
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