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Těžké časy střadatelů
Jan VÁVRA,
Ondřej SOUČEK

Investoři by se měli při-
pravit na složitější časy. 
Zatímco loni bylo větší 
umění peníze prodělat než 
zhodnotit, rok 2020 podle 
odhadů analytiků přinese 
větší výzvu. Jistotou ale je, 
že nechat své jmění ležet 
na bankovním účtu se nevy-
platí ani letos. 

Stimulující sazby

Vyspělý svět snažící se vy-
manit z hrozby recese stále 
zkoušejí ekonomicky sti-
mulovat centrální bankéři 
mimořádně nízkými úroko-
vými sazbami. To bude dále 
pomáhat nejen americkým 
akciím, které se nacházejí 
na historicky vůbec nejdelší 
růstové trajektorii. 

Výnosy v řádu desítek 
procent se ale v případě 
širšího indexu S&P 500 
smrsknou na jednociferné 
přírůstky, předpovídají 
podle CNBC stratégové 
z Wall Street. „Nic ale ne-
naznačuje, že by měl přijít 
dlouhodobý propad,“ dodal 
hlavní makléř J&T Banky 
Jan Pavlík. 

Chod světového byznysu 
však stále ohrožuje geo-
politika. Americko-čínská 
obchodní válka zdaleka 

není defi nitivně u konce, sa-
mostatné téma pak předsta-
vuje nastavení vztahů mezi 
Evropskou unií a odchá-
zející Velkou Británií nebo 
výsledek prezidentských vo-
leb ve Spojených státech.

Nové časy a strategie

Přetrvávající geopolitic-
ké hrozby a očekávané 
nižší akciové výnosy proto 
nutí k obměně strategie. 
Například globální in-
vestiční kolos BlackRock 
po dlouhých letech změnil 
strategii a začal skupovat 
podíly v telekomunikačních 
fi rmách z Číny, Singapuru 
a Indie. 

Akciové trhy ale nejsou 
jediným místem, kam se 
může vyplatit investovat. 
Spekulanti očekávají, že 
o sobě dá ještě výrazně 
vědět nejvýnosnější inves-
tice desetiletí – bitcoin. 
Ten však stále představuje 
v mnoha ohledech avant-
gardu, která si u zkušených 
fi nančníků teprve dělá 
jméno. 

Očekávání konce mimo-
řádně vysokých akciových 
výnosů a pokračující 
nemovitostní drahoty může 
stočit pozornost trhu právě 
k alternativním investičním 
dobrodružstvím. 

více E15.cz
AKCIOVÁ SÁZKA. Analytici předpokládají, že americké akciové trhy letos dále porostou, podle 
některých však půjde o poslední vzdor, po kterém bude následovat korekce.
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Kupujte i na www.ikiosek.cz/computer
PRÁVĚV PRODEJI

TEST LEVNÝCH HERNÍCH MONITORŮ!
Který je ten nejlepší?

PRODÁVÁME VĚCI NA INTERNETU!
 Jak získat tu  nejlepší cenu?

STAŇTE SE KRÁLEM INSTAGRAMU!
 Jak vytvořit skvělý profil s tisíci fanoušky?
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