
SLOŽENÍ KOŠE AKCIÍ
ČSOB PATRIA AIRBAG 1 

PODFOND BELGICKÉHO INVESTIČNÍHO FONDU OPTIMUM FUND

Strana 1Vydáno 07/2016

Koš akcií obsahuje 30 kvalitních společností vybraných specialisty Patria Finance a ČSOB Asset Management.

Regionální rozložení: Sektorové rozložení:

Název Váha

ABBVIE INC 2 %

APPLE INC 2 %

ARM HOLDINGS PLC 2 %

ASHTEAD GROUP PLC 4 %

AT&T INC 2 %

BARCLAYS PLC 2 %

BAYER AG 4 %

CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A 7 %

CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 8 %

DAIMLER AG 8 %

EASYJET PLC 3 %

EXXON MOBIL CORP 2 %

GLAXOSMITHKLINE PLC 3 %

HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2 %

HSBC HOLDINGS PLC (LONDON) 8 %

Název Váha

IMPERIAL BRANDS PLC 2 %

INT CONSOLIDATED AIRLINES GROUP 5 %

METLIFE INC 2 %

ORACLE CORP 2 %

ORANGE 8 %

PFIZER INC 2 %

PRUDENTIAL PLC 3 %

PUBLICIS GROUPE 2 %

QUALCOMM INC (UW) 2 %

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3 %

SAP AG 2 %

SIMON PROPERTY GROUP INC 2 %

TIME WARNER INC 2 %

UNION PACIFIC CORP 2 %

WAL-MART STORES INC 2 %

Francie 10 %

USA 26 %

Německo 14 %

Švýcarsko 18 %

Španělsko 5 %

Velká Británie 27 %

Ropa a plyn 2 %

Služby 4 %

Maloobchod 2 %

Výroba a služby 2 %

Zboží dlouhodobé spotřeby 7%

Letecká doprava 8 %

Doprava a služby 2 %

Automobilový průmysl 8 %

Nemovitosti 2 %

Média 4 %

Informační technologie 8 %

Tabákový průmysl 2 %

Telekomunikace 12 %
Farmacie 14 %

Finanční  
sektor 23 %
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Apple
  Nepřesvědčivá čísla za druhé čtvrtletí fiskálního roku a slabý výhled pro 

kvartál následující se v letošním roce nepříznivě podepsaly na vývoji 
akcií technologického giganta. Překvapivý pokles tržeb na čínském 
trhu, zhoršení v hrubé marži a obecně nižší průměrná prodejní cena 
klíčových produktů – to vše patří mezi partikulární problémy, se kterými 
se společnost potýká. Částečně je na vině obrovský úspěch modelů 
iPhone 6 a 6 plus představených v roce 2014, které vytvořily skutečně 
náročnou srovnávací základnu. 

  Zhoršení růstových vyhlídek v našich očích kompenzuje řada „hod-
notových“ ukazatelů. Apple se nadále chlubí vysoce nadstandardní 
návratností investovaného kapitálu (převyšuje náklady kapitálu, pročež 
dochází k tvorbě ekonomické hodnoty), generuje volný peněžní tok 
(dokáže z provozu pokrýt své čisté investice a zbyde mu takříkajíc 
do kapsy) a rád se o své úspěchy dělí s akcionáři (po slabých kvartál-
ních číslech rozhodl o navýšení dividendy a rozšíření objemu prostřed-
ků v rámci akciového odkupu).

  Stávající ocenění je navíc po proběhnuvší korekci velice konzervativní. 
Je totiž třeba mít na paměti, že Apple nad rámec hardwarových pro-
duktů nadále disponuje minimálně dvojicí skutečně cenných aktiv. Tím 
prvním je ohromná hotovostní pozice, která svůj sex-appeal neztratí ani 
s plánovaným růstem dluhu určeného na realizaci akciového odkupu. 
Druhým pak segment služeb (iTunes, App Store, iCloud, iBooks…), 
který udržuje prudký růst tržeb a hospodaří s hrubou marží poblíž 
korporátního průměru. 

ARM Holdings
  Nizozemská společnost se specializuje na vývoj architektury, která 

se využívá při výrobě čipů. Disponuje zcela dominantním postavením 
na trhu čipů pro mobilní zařízení, kde její technologii využívá zhruba 
85 % veškerých zařízení. 

  Samotné tržby se opírají o dva klíčové pilíře. Tím prvním jsou příjmy 
z prodaných licencí na technologie ARM, druhým pak provize, které 
představují podíl plynoucí do pokladny společnosti z každého prodané-
ho zařízení využívajícího její technologii (například chytrý telefon s čipem 
postaveným na architektuře ARM). 

  Oba pilíře posléze stojí na pevných základech. Technologie ARM šetří 
kapitálové výdaje samotných výrobců, neboť se nemusí soustředit 
na náročný a velice nejistý vývoj potřebné architektury. Společnost se 
navíc nespoléhá pouze na historické úspěchy, ale nadále pokračuje 
v rozvoji svých technologií, což dokumentuje novější architektura AR-
Mv8-A, kterou v loňském roce již využilo 50 % prodaných smartphonů. 
Druhý pilíř v podobě provizí se pak opírá o rodící se (či lépe řečeno 
probíhající) megatrend zapojení většího množství chytrých zařízení 
do běžného života (telefony, tablety, ledničky, chytré domy, senzory…). 
Všechna tato zařízení opírají svou „inteligenci“ o pokročilé čipy, pro které 
je kvalitní infrastrukturu zcela zásadní. 

AT&T
  Telekomunikační sektor zpravidla představuje defenzivnější sektorovou 

sázku. Napomáhá tomu menší závislost na hospodářském cyklu, 
solidní tvorba volného cash flow a s ním spojená výplata atraktivní 
dividendy. 

  AT&T v tomto směru není výjimkou. Očekávaný dividendový výnos 
letošního roku dosahuje 4,7 % a jeho atraktivitu pouze podtrhuje 
konkurenční srovnán s celým trhem (S&P 500 s očekávaným výnosem 
2,3 %) či americkými státními dluhopisy (desetiletá splatnost s výnosem 
1,6 %). Atraktivní dividenda posléze může posloužit nejen jako investiční 
kotva v případě nečekaných obtíží, ale taktéž jako motivační prvek 
v nízkovýnosovém prostředí finančních trhů. Na místě je taktéž zmínit, 
že AT&T drží sérii 32 let s nárůstem kvartální dividendy v řadě.  

  Udržitelnosti dividendy posléze nahrává několik význanmných faktorů. 

AT&T disponuje rozsáhlou infrastrukturou kabelových a bezdrátových 
sítí v USA.  Akvizicí DIRECTV navíc získala klientskou bázi v rychle ros-
toucím segmentu přenosu videa (placená TV). Úspěchu v oblasti mají 
dopomoci speciální balíčky (např. internet + základní televizní nabídka + 
sportovní programy) s vyšší marží. 

  Přechodný pokles paušálních zákazníků spojený s „odstřihnutím“ 2G 
sítí by postupně měla střídat narůstající poptávka v síti 4G. Vyšší využití 
dat navíc podpoří růst průměrné výše faktury. 

International Consolidated Airlines
  Britský přepravce si cestu do seznamu proklestil zejména díky nastole-

nému trendu výrazného zlepšování svých provozních metrik. Po letech 
strádání se mu totiž podařilo v loňském roce přiblížit ukazatel obsaze-
nosti letadel k „break-even“ hladině, tedy úrovni, při níž dokáže z příjmů 
za přepravu pasažérů pokrýt své provozní náklady. 

  Kvitujeme pak, že se mu to podařilo navzdory vyšším provozním nákla-
dům. Obráceně to totiž znamená, že se podařilo zvýšit tržby z přepravy. 
V jejich případě pak musíme vyzdvihnout fakt, že se pod jejich růst 
podepsal jak růst nalítaných mil s platícími pasažéry, tak také výnos 
na pasažéra. Zdá se tedy, že probíhající expanze letových kapacit 
nemá negativní dopad na ceny letenek. 

  Ve srovnání s easyJetem, který je také součástí seznamu, představuje 
International Consolidated Airlines přeci jen více diverzifikovanou sázku. 
Kromě nízkonákladového přepravce Vueling, disponuje také přepravní-
mi kanály do Afriky (Iberia) a zejména atraktivní expozicí na transatlantic-
kou přepravu (British Airways).  

Metlife
  Představuje poměrně čistou sázku na americký pojistný trh. Právě 

na něm totiž Metlife generuje zhruba 4/5 svých tržeb. 

  Hospodaření Metlife významnou měrou ovlivňuje vývoj výnosové křivky 
v USA. Časový nesoulad mezi přijetím peněz z pojistného (klient si 
sjedná a zaplatí pojištění) a případnou náhradou škody (vznik nároku 
v důsledku pojistné události), totiž umožňuje pojišťovnám reinvestice pře-
bytečné likvidity. Významným zdrojem tržeb se posléze stává investiční 
příjem, který v případě Metlife tvoří takřka třetinu celku (údaj za rok 2015). 

  Zhruba 80 % veškeré přebytečné likvidity Metlife míří do produktů, jako 
jsou dluhopisy, úvěry, či cenné papíry kryté hypotékou (MBS). Nižší 
úrokové sazby v ekonomice tak snižují výnos reinvestované likvidity, 
taktéž zvyšují šance na předčasné splácení dluhových produktů klien-
ty, pročež se výnos pojišťoven dostává pod dodatečný tlak. Zapojení 
hedgeovacích nástrojů (kupříkladu swapů, či „floorletů“) eliminuje 
negativní dopad pouze u rolovaných investičních portfolií. 

  Zařazení Metlife opíráme o předpokládanou změnu ve vývoji výnosové 
křivky. Od začátku roku je patrné její zploštění. Avšak dochází k němu 
v důsledku poklesu výnosů na delších splatnostech, nikoliv v důsledku 
růstu výnosů u splatností kratších. Důvodem je zhoršený výhled pro 
vývoj americké ekonomiky (promítá se na dlouhém konci křivky) a nadále 
váhavý postoj americké centrální banky k možnosti dále utáhnout měnové 
kohouty (klíčový aspekt pro krátký konec). Zlepšení dynamiky růstu spotře-
bitelské poptávky, či odeznívání obtíží energetického sektoru by postupně 
mělo stabilizovat hospodářství a dopomoci taktéž růstu výnosů. Zesílení 
hospodářství navíc obecně zvyšuje objem upsaného pojistného. 

Oracle
  Oracle platí za dominantního hráče na trhu databází, a to jak v oblasti 

transakčních dat (potřebné pro řízení chodu podniku), tak také dat 
analytických (vyhodnocování nejrůznějších informací). Význam databází 
neustále narůstá s tím, jak se enormně stupňuje objem získávaných 
informací o klientech. Pro korporace se za pomocí databází otevírá pro-
stor pro efektivní využití údajů získaných z mobilních zařízení, sociálních 
médií, či dalších připojených „chytrých“ zařízení. 

VÝBĚR AKCIOVÝCH TITULŮ A PROČ BYLY ZAŘAZENY DO AKCIOVÉHO KOŠE:



Strana 3Vydáno 07/2016

  Velkým tématem sektoru je rozsáhlejší využití „veřejného“ cloudu. V jeho 
rámci si kupříkladu developer aplikací může zaplatit za využití externí 
infrastruktury (servery, úložiště), namísto tradičního modelu jejího vytvo-
ření ve vlastních firemních podmínkách. Veřejný cloud má celou řadu 
výhod, neboť snižuje průvodní kapitálové výdaje zákazníka, zmenšuje 
požadavky na IT zaměstnance a výrazně urychluje samotný proces 
vývoje, jelikož se developer nemusí starat o vytváření infrastruktury. 

  Rozrůstající se konkurence mezi poskytovateli veřejného cloudu nicmé-
ně tlačí na pokles marží. Předpokládáme, že je tento tlak citelný zejmé-
na v oblasti dodávek infrastruktury (tzv. IaaS řešení), kde jsou obecně 
nižší hrubé marže. Naproti tomu v segmentu SaaS řešení (zákazník si 
platí přímo za dodávku potřebné aplikace) se marže drží výrazně výše. 
Právě v tomto segmentu pak Oracle platí za jednoho z lídrů. 

Abbvie
  AbbVie je z našeho pohledu poměrně nedoceněnou farmacií. Přestože je 

společnost jedním ze sektorových lídrů co do očekávaného růstu zisku 
i návratnosti investic, za což vděčí do velké míry svému slibnému „pipelinu“ 
(portfolio léků ve vývoji), nynější valuace s tímto výhledem vůbec neladí.

  Důvodem je vysoká koncentrace tržeb u léku Humira, o jehož budouc-
nost se trh obává ve světle očekávaného příchodu biosimilar konkuren-
ce (v podstatě představují „nepatentové“ napodobeniny léků vyvíjených 
na bázi živých organizmů). My tyto obavy z různých důvodů nesdílíme. 
Předně, Abbvie usiluje o ochranu/růst tržeb z prodeje Humiry přes 
rozšíření patentové ochrany na další kategorie onemocnění (částečně 
prostřednictvím kombinovaných terapií). Případný pokles tržeb z prode-
je Humiry by měl navíc kompenzovat bohatý pipeline nových léků. 

  V současnosti navíc pozorujeme, že se výhled managementu pro příští 
roky dosti dramaticky rozchází s tržním očekáváním. Tudíž tak dle na-
šeho názoru existuje prostor pro revizi očekávání směrem vzhůru, což 
by mělo být taženo odezníváním akutních obav o budoucnost Humiry 
a portfoliem léků ve vývoji. 

Ashtead
  Strategie společnosti funguje na poměrně jednoduchém principu. 

Nakoupí nejrůznější stavební vybavení (od nářadí až po bagry, lešení, 
či zdvižné plošiny) a pronajímá je svým zákazníkům. Zhruba čtyři pětiny 
tržeb plynou z USA, zbytek pak z Velké Británie. 

  Je pravdou, že dodavatelé kapitálového vybavení v posledních letech 
strádali. Hlavní měrou se o to přičinil propad cen komodit (zejména 
ropy), který snížil těžební aktivitu. Ačkoliv taktéž Ashtead pronajímá 
těžební vybavení, jeho dominantní oblast představuje stavebnictví. 

  Sektor stavebnictví v USA pak prochází konjukturálním vývojem. Ostat-
ně agregátní ekonomické statistiky příznivému trendu nahrávají. Nízká 
míra nezaměstnanosti, rostoucí mzdy a nadále příznivé úvěrové pod-
mínky (nízké úrokové sazby) nahrávají další expanzi poptávky po bydle-
ní. Dobrou zprávou je taktéž ochlazení dynamiky růstu cen domů, které 
zvyšuje jejich dostupnost. Vyšší poptávka poté nahrává další výstavbě 
pro níž si developeři zajišťují potřebné vybavení mj. pronájmem produk-
tů Ashtead. 

Barclays
  Opěrným bodem zařazení Barclays je probíhající restrukturalizace. Její 

pozornost je řízena směrem k uzavírání retailových regionálních poboček, 
osekání nejádrových aktivit, či opouštění vybraných zahraničních operací. 

  Že je třeba brát Barclays při řízení nákladů vážně, dokazuje její „track re-
cord“. V roce 2013 přišla poprvé s plánem snížit své provozní náklady, 
hned následujícího roku jej dokonce zpřísnila a úspěšně naplnila. 

  Nákladová úspora a vylepšení kapitálových ukazatelů, kterému nahrává 
opuštění kapitálově náročných aktivit (tedy těch, které si dle regula-
torních požadavků vyžadují držení vyššího množství kapitálu) by měly 
vylepšit celkový obraz hospodaření banky a podpořit její valuaci.  

Credit Suisse
  Švýcarská bankovní skupina prochází ráznou obměnou. V jejím rámci 

realizuje hluboké vertikální řezy, které mají za cíl redukovat méně profita-
bilní a kapitálově náročné operace (převážně) v rámci investiční divize. 
Posílena by naopak měla být vysoce profitabilní a kapitálově nenáročná 
privátní banka.

  Negativní faktor v podobě potřeby externích zdrojů kapitálu (akciová 
emise ředící zisk na akcii) již na ocenění dolehl, naopak se postupně 
v hospodářských číslech začne zhmotňovat oznámený plán úspory 
nákladů.

  Výše zmíněné strategické kroky zvednou rentabilitu vlastního kapitálu 
blíže/na dvouciferné procentuální hodnoty, což by mělo s přehledem 
stačit na poměrně citelný nárůst aktuálně extrémně stlačené valuace. 

Daimler
  Zlepšení spotřebitelské důvěry nahrává postupnému oživení poptávky 

po cyklickém spotřebním zboží – tedy i produktech automobilového 
sektoru. Daimler by měl s ohledem na silný produktový cyklus repre-
zentovaný uvedením nové verze nejúspěšnějšího modelu sedanu E 
patřit mezi lídry odvětví. 

  Ocenění se pohybuje pod svým historickým průměrem, což je v ostrém 
kontrastu k nadstandardní výši realizovaných marží. Vynaložené náklady 
a odklad nákupů ze strany spotřebitelů v prvním čtvrtletí negativně 
promluvily do realizované marže. S uvedením sedanu E by nicméně měly 
přinést kýžené plody úspěchu a podpořit posun marže vzhůru.

easyJet
  Podnikatelský model britské aerolinky skýtá klíčovou výhodu v podobě 

výrazně sektorově nižších jednotkových nákladů. Společnost si tak 
může dovolit tlačit na ceny letenek a neustále přiživuje zájem pasažérů. 
Dokazuje to ostatně rostoucí obsazenost jejích letadel, která se do čísel 
pozitivně promítá skrze efekt vyšší provozní páky.

  Stabilizace cen ropy (z jejích nižších hodnot easyJet díky rozsáhlému 
systému zajišťování stejně příliš netěžil) by ve výsledku mohla snížit kon-
kurenční tlak uvnitř sektoru projevující se na cenách letenek. Pro výnos 
na pasažéra by to byla dobrá zpráva. 

  easyJet se taktéž chlubí poměrně atraktivní dividendou (indikovaný 
výnos pro letošní rok 4,8 %) a nižší historickou korelací s vývojem 
trhu (beta < 1). V případě vyšší volatility a případných poklesů trhu by 
tak mohl přepravce zafungovat jako částečná kotva podkladového 
portfolia.   

GlaxoSmithKline 
  Diverzifikovaná farmacie, která se opírá o široké portfolio léků. Patří mezi 

lídry v oblasti respiračních onemocnění či HIV, disponuje rozsáhlým 
záběrem v oblasti vakcín a prodává také spotřebitelské produkty 
(welness, ústní ochrana, výživa). Běžným spotřebitelům jsou známy 
zejména produkty jako Parodontax, Sensodyne či vakcína Rotarix. 

  Oblast HIV dle našeho názoru nadále zůstává poměrně zajímavým seg-
mentem. Je pravda, že počet nově nakažených pacientů klesá, avšak 
s lepšími léky se zvyšuje délka jejich dožití. Tzn. poptávka po lécích 
tlumících vliv viru (například snižují riziko přenosu, zlepšují zdraví, či 
prodlužují zmiňovanou délka života) má pevný základ v již nakažených 
pacientech. Léky na HIV je totiž třeba brát v pravidelných dávkách. 

  Titul taktéž vnímáme jako atraktivní dividendové jméno. Velká část 
rozsáhlého portfolia léků ve vývoji se nachází ve druhé či třetí fázi klinic-
kých testů, pročež by na trh postupně měly mířit v horizontu 1 – 5 let. 
Měl by tak být zajištěn přísun peněžního toku, který pokryje nadstan-
dardní dividendu. 
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Honeywell
  Americká společnost disponuje atraktivní expozicí na letecký průmysl. 

Kromě očekávaného růstu dodávek komponentů pozitivně vnímáme 
pokračující přesun aktivity směrem k profitabilnějším softwarovým 
službám (pro zajímavost polovina vývojářských inženýrů společnosti 
pracuje na softwarových projektech), které jsou nezbytnou součástí 
letadel. 

  Snaha přepravců realizovat nákladové úspory (sektor přepravy se 
tradičně vyznačuje spíše nákladovou, než-li produktovou konkurencí) 
motivuje k nákupu palivově efektivnějších letounů. Odlehčování letadel 
za pomoci komponentů z lehčích materiálů (titan, hliník) představuje 
přímou cestu, jak takové snahy dosáhnout. Koloběh poptávky směřující 
od přepravců k výrobcům letadel a od nich k dodavatelům komponen-
tů do hry zatahuje taktéž Honeywell. 

  Společností představený strategický plán počítá s generováním 
rozsáhlé výše provozního peněžního toku. Ačkoliv část objemu padne 
na akviziční aktivitu a kapitálové výdaje, zůstává dostatek prostoru pro 
vylepšení kapitálové politiky (např. skrze navýšení dividendy).    

Pfizer 
  Farmaceutický gigant a určité proxy pro celý sektor. Portfolio léků je 

skutečně rozsáhlé a vysoce diverzifikované. Samotná společnost své 
aktivity nicméně člení do tří segmentů: i) inovativní léky ii) léky, u nichž 
došlo ke ztrátě patentové ochrany, či se jedná o generika/biosimilary 
iii) vakcíny. V případě Pfizeru se tedy investor nemusí obávat vysoké 
koncentrace „příběhu“ v jednom léku. 

  Je pravda, že samotný růstový příběh není až tak ohromující, což čás-
tečně opodstatňuje nižší valuaci společnosti ve srovnání se sektorem. 
Nicméně Pfizer v minulém roce posílil segment zaměřený na léky 
bez patentů nákupem skupiny Hospira, která platí za lídra v oblasti 
biosimilaru (v podstatě představují „nepatentové“ napodobeniny léků 
vyvíjených na bázi živých organizmů). Dle našeho názoru je právě 
tento segment příčinou valuačního diskontu, s nímž se Pfizer obcho-
duje. S případným odprodejem, o kterém se živě spekuluje (a o němž 
samotný management již v minulosti mluvil), by mohlo dojít k odemknutí 
valuačního potenciálu a přesměrování aktivit do zbylých dvou divizí 
(vakcíny, inovativní léky).

  K pozitivům společnosti řadíme taktéž vysoký a udržitelný dividendový 
výnos. Mezi velkými farmaciemi bude Pfizer dle našeho názoru vůbec 
jedním z nejagresivnějších alokátorů „přebytečného“ kapitálu. Pfizer se 
navíc může opřít o bohatý seznam léků ve vývoji, který je koncentrova-
ný v divizi vakcín a v menší míře také v segmentu inovativních léků.

Roche
  Švýcarský zdravotnický gigant se „těší“ poměrně konzervativním od-

hadům ohledně budoucího peněžního toku generovaného z léků pro-
cházejících vývojovými stádii. Portfolio nových léků Roche přitom podle 
nás patří mezi to nejlepší, co sektor v současnosti nabízí. Příležitost 
je koncentrována především v portfoliu nových imuno-onkologických 
terapií. 

  Naděje vkládáme také do léku ocrelizumab. Ten představuje první 
zkoumaný lék s pozitivními klinickými výsledky při léčbě roztroušené 
sklerózy jak u recidivní (pacient střídá lepší stavy s horšími), tak progre-
sivní (stav se zhoršuje) formy. Diagnostická divize navíc vhodně reaguje 

na trend personalizace léčby. Dokáže kupříkladu napomáhat přesnější-
mu rozklíčování mutací jednotlivých antigenů, či efektivně využít biopsie 
k identifikaci rakovinových buněk). 

  Objemný peněžní tok, který by měl v budoucnu těžit ze zmíněného 
náběhu nových léků, navíc nahrává zatraktivnění kapitálové politiky, 
popřípadě navýšení akviziční aktivity s možným příznivým dopadem 
na hodnotu společnosti. 

SAP
  Německá společnost disponuje komplexní softwarovou platformou 

(S4/HANA), která na prahu nutné obměny podnikových systémů hodlá 
zaujmout pozici lídra v segmentu. Úspěchu nahrává využití konfigurace 
předchozích verzí, díky němuž je implementace systému levnější, či 
softwarová architektura snižující náklady spojené s udržováním systé-
mu. 

  Platforma S4/HANA úspěšně navyšuje svůj tržní podíl. SAP se navíc 
může chlubit prudkým růstem poptávky po cloudových službách, které 
v budoucnu sehrají prim v oblasti úschovy a přenosu dat. 

  K posílení poptávky po službách dle našeho názoru přispěje také pod-
niková síť (SAP Business Network), která umožňuje vzájemnou interakci 
firem. Jejich motivace k využití služeb společnosti SAP tudíž narůstá 
v důsledku snahy o zachování přístupu ke zdroji obchodních kontaktů.

Union Pacific
  Zisky železničních společností se opírají o tři hlavní faktory – objem 

přepraveného zboží, cenu za přepravu a produktivitu. Prudká sektorová 
korekce loňského roku byla zapříčiněná setrvale klesajícím objemem pře-
praveného zboží. Zbylé dva faktory jsou dle našeho názoru v pořádku.

  Z agregátních statistik je i nadále patrný meziroční propad objemu pře-
praveného zboží, a to zejména kvůli nízkým cenám uhlí. I přesto tento 
faktor vnímáme jako cyklickou záležitost, nikoliv problém strukturálního 
rázu. 

  Z povahy tak jde o přechodnou překážku. Periody strukturálních obtíží 
pak dávají prostor pro posílení pozice nejefektivnějších hráčů v sektoru. 
Sázka na Union Pacific je právě tohoto rázu.

  Union Pacific se těší nadstandardní sektorové návratnosti investované-
ho kapitálu. To je cenná zpráva s ohledem na rozsáhlé investice, které 
musí železniční společnosti pravidelně realizovat (opravy tratí, nákupy 
lokomotiv). Zadlužení je výrazně pod úrovní sektorového průměru, což 
ponechává managementu dostatek flexibility při řízení svých operací. 
Navíc i míra krytí úrokových nákladů je vysoce nad úrovněmi konkurentů.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování 
investičního poradenství nebo jiné investiční služby, slouží jako doprovodný dokument k materiálům k fondu ČSOB Patria Airbag 1. Informace se vztahují 
k době úpisu fondu. Byl připraven na základě dostupných veřejných zdrojů analytickým týmem společnosti Patria Finance, a.s. Názory zde uvedené ne-
berou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých investorů a nepředstavují investiční doporučení. Hodnota investice a výnosů z ní mohou kolísat v čase. 
Návratnost investice není zaručena. Podrobné informace o uvedených fondech naleznete na www.patria-direct.cz a www.csob.cz.

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46.


