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Pro FKI i letos platí 
strategie 3D
JAK HODNOTÍ DOSAVADNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍM TRHU, JAKOU STRATEGII 
DOPORUČUJÍ PRO INVESTICE DO FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ (FKI) A JAK 
ODHADUJÍ VÝVOJ PRO LETOŠNÍ ROK? NA TYTO OTÁZKY ODPOVÍDALI ZÁSTUPCI 
INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI AVANT.

VLADIMÍR BEZDĚK 
předseda představenstva 
1. Rok 2022 byl ve znamení pokračování zájmu 
zakladatelů o vznik nových fondů, kdy AVANT 
založil pro investory šest nových fondů a pod-
fondů. Z hlediska investorů došlo ke snížení 
přítoku nových investic, zejména v důsledku 
nejistot plynoucích z války na Ukrajině a vyso-
ké míry inflace, která v české ekonomice mo-
mentálně panuje.

2. Předpokládám, že v roce 2023 by mělo do-
cházet k poklesu inflace i inflačních očekávání. 
V případě ekonomické recese nelze vyloučit 
i postupné snižování úrokových sazeb. Tyto 
jevy by měly podpořit přesun finančních pro-
středků ze spořicích účtů do investičních port-
folií, včetně fondů kvalifikovaných investorů.

3. Moje doporučení a strategie pro investory 
a zájemce jsou stále stejná.
•  Investovat do oblastí a nástrojů, kterým ro-

zumím. 
•  Pokud potřebuji pomoc, vyhledat kvalit-

ního finančního poradce, s nímž investice 
proberu. 

•  Dobře nastavit mix „výnos-likvidita-rizi-
ko“ s ohledem na celkové osobní investiční 
portfolio. 

•  Diverzifikovat.

PAVEL HOFFMAN
místopředseda představenstva a investiční 
ředitel
1. Pokud jde o finanční trh, tak na jednu stranu 
byl rok 2022 rokem náročným, protože rychlý 
růst inflace a následně reposazby ČNB a silné 
zdražování energií způsobily pokles řady aktiv 
– a rovněž testují obchodní model mnoha firem 
a investičních projektů.

Na druhou stranu skončilo období nulo-
vých či dokonce záporných sazeb a navyšová-
ní peněžní zásoby, které osobně považuji pro 

ekonomiku a podnikání za velmi nebezpečné. 
Záporné sazby (nominální) totiž podporují za-
dlužování, penalizují spoření a konzervativní 
investice a nepřímo nutí jednotlivé hráče v eko-
nomice brát větší riziko, resp. nebýt adekvátně 
za podstupované riziko odměňováni.

Z pohledu zájmu investorů využívat FKI 
i z pohledu zájmu o založení FKI byl počátek 
roku 2022 silný, naopak jeho konec spíše slabší. 
Jako celek je tedy rok 2022 celkem dobrým ro-
kem z pohledu zájmu o FKI. Je však evidentní, 
že na investory začíná doléhat ekonomická si-
tuace, kdy prvním krokem je omezení investic. 
Ať už kvůli nedostatku prostředků, nebo pro-
tože některé investiční záměry již nevycházejí, 
případně jen z obav z dalšího vývoje a potřebě 
zůstat likvidní podle hesla „Cash is king“.

2. Věřím, že v roce 2023 uvidíme první pozitivní 
signály. Inflace by měla zpomalovat a mezimě-
síční či meziroční tempa růstu postupně klesat, 
byť méně, než jsme ještě na jaře 2022 čekali. 
S tím začne brzdit růst úrokových sazeb nebo 
se sazby začnou stabilizovat. Očekávám, že to 
ale bude spíše až koncem roku, jen na někte-
rých trzích, pokud vůbec. Avšak i pouhé úvahy 
o možném přicházejícím poklesu sazeb začnou 
působit jako předstihový indikátor a budou po-
máhat růstu mnoha aktiv, především veřejně 

obchodovaných dluhopisů a následně i akcií 
a na ně zaměřených fondů.

Jako protiváha však budou působit indiká-
tory spíše hledící zpět, tedy recese v mnoha 
ekonomikách, pokles zisků a marží firem, tím 
vyvolaný růst kreditní marže či rizika, míra de-
faultů firem a osob, růst nezaměstnanosti apod. 
Zejména první jeden až dva kvartály roku 2023 
by měly být spíše pod vlivem negativních zpráv.

V roce 2023 očekávám rozevřené nůžky mezi 
chováním finančně silných investorů nebo fi-
rem, kterým se budou otevírat příležitosti k ná-
kupům za nízké ceny, a běžnou populací, resp. 
recesí a drahými surovinami dotčenými firma-
mi, které budou spíše pasivní či dokonce bu-
dou řešit otázky dennodenní existence a budou 
mimo investice.

Vše ale ještě více než kdy jindy závisí na po-
litice, resp. možných černých (nebo i bílých) 
labutích – Rusko, Čína, neortodoxních cho-
váních hlavních ekonomik nebo centrálních 
bank apod. – které mohou přijít zcela nečekaně 
a z předpovědí udělat směšný text.

3. Pokud bychom chtěli hledat investice, které 
překonají aktuální inflaci na dohled od 20 %, 
tak to splní jen velmi rizikové investice, kte-
ré bych běžným investorům ve větším obje-
mu nedoporučil. Je proto třeba se současnou 
(tedy historickou) inflací se smířit, nehledat 
zázračné řešení a dívat se do budoucna, což 
znamená nepřestávat investovat, hlídat si likvi-
ditu, nehledat dno, ale neinvestovat vše najed-
nou s pocitem, že mi jinak něco unikne. Klíčová 
je také široká diverzifikace, zdravý fundament 
podkladových aktiv a dlouhodobý pohled s tím, 
že inflaci investované prostředky nepřekonají 
vždy a v každé časové periodě. 

Kvůli vyšším úrokovým sazbám, pravděpo-
dobnému zpomalení ekonomiky a tlaku na 
ziskové marže některých oblastí ekonomiky je 
nezbytné si hlídat i méně evidentní rizika, jako 
jsou zkušenost správce investice, (skrytá) napá-
kovanost investice zvyšující kolísání nebo rizi-
ka spojená s oceněním tržně neobchodovaného 
majetku, kdy znalecký posudek neznamená 
cenu, za niž je aktivum možné kdykoli prodat.

MICHAL BROTHÁNEK
obchodní ředitel a člen představenstva
1. Hodně nám pomáhá náš produkt AVANT 
Flex, který umožňuje investorům rozdělit již 
první minimální investici jednoho milionu ko-
run do většího počtu fondů – a tím si vytvo-
řit vlastní diverzifikované portfolio s různou 
investiční strategií, podkladovými aktivy, vý-
nosností, investičním horizontem a rizikovým 

profilem fondů. To klienti aplikují i při násled-
ných investicích s minimální investicí 100 tisíc 
korun.

Inflace a úrokové sazby vysokou poptávku 
z roku 2021 mírně ochladily. Potenciální inves-
toři totiž z důvodu budoucí nejistoty na finanč-
ních trzích začali volit více likvidní a „garanto-
vaná“ aktiva.

Na depozitech u bank a finančních institucí 
přibylo mnoho prostředků, které by za nor-
málních okolností mohly být zainvestovány 
do FKI, nemovitostí nebo private equity fondů. 
Atraktivita bondů s vysokým kuponem nabí-
zeným emitentem a většinou vázaným na re-
ferenční sazbu zase imponovala investorům, 
kteří se nemohli či nechtěli kvalifikovat mezi 
FKI investory.

2. ČNB bude muset nadále naplňovat svoji hlav-
ní úlohu cílit inflační úroveň v ekonomice. Pod-
le toho se bude také chovat a uvažovat o růstu 
či poklesu repo sazby. Současně bude bedlivě 
sledovat, jak se vyvíjí naše HDP – bude pokra-
čovat stagflační období, nebo ekonomika již 
poklesne, jak avizuje poslední predikce MMF.

Směr, kterým se sazby vydají, bude určovat 
chování investorů. Osobně si myslím, že inves-
toři na depozitech v bankách nebudou chtít 
dlouho zůstávat a chopí se příležitostí, které jim 
současná makroekonomická situace přichystá.

3. Z mého pohledu dlouhodobě převládá stra-
tegie 3D = Diverzifikace, Diverzifikace a Diver-
zifikace. Současná situace umožňuje rozumně 
diverzifikovat portfolio jak z pohledu typu akti-
va, investičního horizontu, likvidity, měny, teri-
toria i rizika. Sám se při investování rozhoduji 
podle sektoru, který v jeho investičním hori-
zontu může přinést zajímavý výnos v kombina-
ci s podstoupeným rizikem.

FKI nabízejí různé investiční strategie, které 
jsou využitelné pro současnou část ekonomic-
kého cyklu. Doporučení pro investory je násle-
dující, velmi dobře se seznámit s investiční stra-
tegií fondu a pak zainvestovat. Při rozhodování 
je dobré nezapomínat ani na otázku zdanění 
výnosů, zda investor preferuje fond s průběž-
ným vyplácením dividend, nebo až na konci 
investičního horizontu. I na investice do FKI 
se totiž vztahuje tříletá lhůta pro aplikaci daně 
z kapitálových výnosů, respektive 15% srážková 
daň v případě dividendových titulů. Zohlednit 
by měl především výstupní poplatky a rychlost 
vypořádání odkupu. V současné době investoři 
investují do pohledávkových, nemovitostních, 
úvěrových, privite equity fondů nebo fondů 
cenných papírů. | 

Z hlediska 
investorů došlo 
loni ke snížení 
přítoku nových 
investic, zejména 
v důsledku nejistot 
plynoucích z války 
na Ukrajině 
a vysoké míry 
inflace.

Klíčová je široká 
diverzifikace, 
zdravý fundament 
podkladových 
aktiv a dlouhodobý 
pohled s tím, že 
inflaci investované 
prostředky 
nepřekonají vždy. 

Z mého pohledu 
dlouhodobě 
převládá strategie 
3D = Diverzifikace, 
Diverzifikace 
a Diverzifikace.

1. Jak hodnotíte dosavadní vývoj na fi-
nančním trhu a zájem investorů využívat 
FKI v jejich portfoliu v roce 2022?

2. Jak se bude podle vás vyvíjet situace 
v roce 2023? Budou investoři držet stále 
finanční prostředky a čekat, nebo budou 
aktivně hledat příležitosti pro zhodnocení 
a minimalizovat ztráty z inflace?

3. Máte nějaká doporučení, strategie či 
novinky pro investory a zájemce o investi-
ce do FKI?

Vladimír 
Bezděk

Pavel 
Hoffman

Michal 
Brothánek


