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Odmítnutí odpovědnosti

Tento report od Dominika Kovaříka, TradeSmart Consulting, s.r.o. není v žádném případě
nabídka cenných papírů nebo investiční poradenské služby. Před jakýmkoliv investičním
rozhodnutím by měli účastníci vždy vyhledat radu od příslušně kvalifikovaného odborníka.

Informace v této zprávě a doprovodných materiálech, ať už se jedná o akcie, grafy, články
nebo jakékoli jiné prohlášení nebo prohlášení týkající se trhu nebo jiné finanční informace,
jsou získávány ze zdrojů, které my a naši dodavatelé považujeme za spolehlivé, ale
nezaručujeme včasnost nebo přesnost těchto informací.

Nic v této zprávě a doprovodných materiálech by nemělo být interpretováno tak, aby uvádělo
nebo naznačovalo, že minulé výsledky jsou známkou budoucího výkonu. Ani my, ani naši
poskytovatelé informací nebudeme odpovědní za jakékoli chyby nebo nepřesnosti, bez
ohledu na příčinu.

Tento report a doprovodné materiály mohou obsahovat výhledová prohlášení. Všechna
prohlášení jiná než prohlášení historické skutečnosti jsou výhledová prohlášení (včetně slov
jako „věřit“, „odhadovat“, „předvídat“, „může“, „bude“, „měla by“ a „očekávat“).

I když věříme, že očekávání vyjádřená v těchto výhledových prohlášeních jsou přiměřená,
nemůžeme zaručit, že se tato očekávání ukáží jako správná. Různé faktory by mohly
způsobit, že se skutečné výsledky nebo výkonnost budou podstatně lišit od těch, které jsou
popsány v těchto výhledových reportech.

Historické výsledky nezaručují budoucí výsledky. Návratnost investic bude kolísat s tržními
podmínkami. Výkon nenaznačuje žádné konkrétní investice ani budoucí výsledky. Nelze
zaručit, že názory na ekonomiku, trhy cenných papírů nebo jiné specializované oblasti,
stejně jako všechny predikce budoucích událostí, budou přesné a mohou vést k ekonomické
ztrátě investora.

Investice do cenných papírů, včetně fondů obchodovaných na burze (ETF) a smlouvy o
rozdílech (CFD) nebo finanční deriváty jako jsou opce zahrnují riziko ztráty. Neexistují žádné
záruky, výslovné ani předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo výsledky získané z
jakýchkoliv informací uvedených ve zprávě a v doprovodném materiálu.
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23. 9. 2021

Vážení investoři a obchodníci,

blíží se konec září 2021 a na trzích jsme konečně dostali alespoň takovou střední
“vracečku”. SPY se od dna 2020 zhodnotil zhruba o 108%. A na denním grafu (2.
obrázek) můžete vidět aktuální vracečku, která představuje “zatím” pokles o
zhruba 5,5% od svého vrcholu.

SPY týdenní graf
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SPY denní graf

Sezónnost se v září zatím skvěle naplnila. Níže můžete vidět 20-ti letý průměr
S&P 500, kdy typicky cena v září vytvoří nový vrchol a pak se vyprodá zpět. A poté
přichází “Santa Claus rally” až do konce roku.

Samozřejmě je to průměr, takže cena vždy nebude mít totožný průběh, ale v
Investičním Roomu toto každý měsíc vždy hlídáme a plánujeme vstupy.
I díky tomu jsem v posledních týdnech akcie moc nenakupoval a držel hotovost,
kterou jsem částečně zaměstnal při aktuálním pullbacku na silných akciích, které
se i v tomto trhu obchodují pod svojí fér hodnotou.
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SPY je na denním grafu nyní u klíčové úrovně, kde se buďto cena odrazí zpět a
půjde otestovat support nebo prorazí a jedeme dál na nový vrchol.

Včera jsem zaslal do naší uzavřené Telegram skupiny anketu, co si obchodníci
myslí a toto jsou výsledky. :)
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Přesně takto funguje trh. Tam, kde jeden vidí short, tak druhý vidí long. Jinak by
ani trh nemohl existovat.

Proto v krátkodobém horizontu neřešíme, kam trh jde a kam se pohne. Z
krátkodobého hlediska je trh emoční a iracionální, ale dlouhodobě vždy
následuje hodnotu.

Když už mluvím o hodnotách, tak je velmi těžké najít v tomto trhu výrazně
podhodnocené akcie. Téměř vše je naceněno na perfekcionismus.

S&P 500 vypadá, že bude mít další skvělý rok po roce 2020, kdy připsal +15,78%
a pokud do konce roku nepřijde žádná neočekávaná událost, tak bych se nedivil,
pokud by zakončil rok mezi +20-30%, což je na akciový index extrém.

Pamatujte, že dlouhodobé průměrné zhodnocení S&P 500 je okolo 10% ročně,
takže tento rok bude výjimečný, pokud vše dopadne dobře. :)

Nelze každopádně očekávat, že každý rok bude takto silný. Myslím, že čím výše
ceny S&P 500 rostou, tak do budoucna to bude mít index těžší a těžší se držet
svého průměrného zhodnocení.
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Níže je vidět srovnání zhodnocení od začátku roku 2021 na SPY, QQQ, DIA a
IWM.

Po včerejším meetingu FOMC 22.9. jsou úrokové sazby neměnné, FED dále
pumpuje zhruba 120 mld. USD měsíčně do dluhopisů a akciích kryté
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hypotékami. Banky mají obrovské množství peněz, ale firmy a lidé si půjčují
méně než loni. Zvyšování úrokových sazeb se očekává v průběhu 2022, takže do
konce roku, pokud nepřijde nějaká “náhlá událost” nás může čekat další rally.

Naše silná pětice AMZN, AAPL, FB, MSFT a GOOGL je na tom celkově od začátku
roku velmi dobře. Nejlépe GOOGL +63,94% a nejhůře AMZN +6,61% a AAPL
+13,44%. Tyto dvě akcie zaostávají i za S&P 500.

Kam aktuálně investuji?

Osobně na těchto úrovních do akciových indexů neinvestuji. Investuji do
jednotlivých společností. Příležitosti vidím na kapitálově menších firmách, kde se
nachází několik fundamentálně silných společností, které se obchodují i v tomto
trhu výrazně pod svými fér hodnotami. Všechny jsou k dispozici v Investičním
Roomu, kde jsou vypočtené i férové hodnoty.

Příležitosti jsou také u velkých firem, kde jich už není tolik, ale při tomto poklesu
se obchoduje za zajímavou cenu např. FB. Investoři mají nyní strach u
Facebooku, že by změna ve sledování pohybů uživatelů na zařízeních Apple
mohla negativně ovlivnit výnosy z reklam (zatím se neví přesně o kolik, ale to
pravděpodobně uvidíme v dalším earnings). A dále samozřejmě “skandály”
ohledně zaplacených pokut z aféry Cambridge Analytica a další regulace a
žaloby.
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Regulace, žaloby, data a ochrana osobních údajů je něco, co je u těchto firem
běžné. Jsou vlastně neustále na hraně a někdy za hranou těchto věcí a historie
nám ukazuje, že si s tím vždy poradili a oni jsou ti, kdo dnes prakticky tvoří nové
zákony. (berte s rezervou) :) Toto beru jako přechodnou událost a myslím, že se
tomu není třeba dále věnovat.

Zhoršení tržeb kvůli Apple restrikci (resp. není to zakázané, ale při spuštění
aplikace jste vyzváni pro odsouhlasení sledování a hodně z nás pravděpodobně v
poslední době klikla na nesledovat) sledovat pohyb uživatelů napříč aplikacemi
může mít nějaký dopad na příjmy. Inzerenti nemohou tak dobře cílit svoji
reklamu. Udělal jsem hlubší analýzu, kdy jsem se přihlásil na Workshopy k
velkým marketingovým esám v USA, kteří na toto téma sdíleli svá data a
překvapilo mě, že žádné velké změny ve výsledcích reklam nezaznamenali a stále
jsou schopni cíleně mířit reklamy na FB a IG velmi efektivně.

Je to samozřejmě malý vzorec dat, ale i tak je to něco, čeho se neobávám.

Jedna z věcí, proč se mi líbí Facebook je, že má široký záběr a hromadu dat. FB
dokáže pomoci malému živnostníkovi, malé firmě, střední firmě, velké firmě i
gigantovi a pravděpodobně vyprodukoval v poslední době nejvíce nových
dolarových milionářů na světě.

FB má na své roadmapě spoustu věcí, které plánuje spustit a myslím, že pokud
by i přišel nějaký pokles tržeb kvůli Apple restrikci sledování uživatelů, tak tyto
nové věci jako jsou např. nákupy přímo v na sociálních sítí a další, které budu
rozebírat na následujícím živém vysílání v Investičním Roomu, přinesou do
budoucna mnohem více tržeb. Z posledních věcí např. IG Reels, které fungují
skvěle a sám je doporučuji jakékoliv firmě v jakémkoliv oboru používat, protože
dosah je tam obrovský (používáme je i v naší restauraci Orange Route).

Myslím, že FB postupně dokáže zpeněžovat uživatele čím dál více a efektivněji a
to je to, co bude pohánět tento byznys dopředu.

Je to mašina na peníze a je to vidět také na jejich výsledcích.

Nulový dlouhodobý dluh, téměř 7% z tržního kapitálu v hotovosti (tržní kapitál je
1 bil. USD), CUR 5,43, odhad ročního růstu analytiků na dalších 5 let 28,6% ročně,
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rostoucí tržby, obrovskou rostoucí cash flow a silné investice do výzkumu a
rozvoje.
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Moje férová hodnote FB je zhruba okolo 400 USD, takže v tuto chvíli nabízí
slušnou slevu a sám jsem opět dokupoval.

Cena se nyní velmi pěkně odráží od 100 denního klouzavého průměru.

Pamatujte, že vždy dokupuji postupně a průměruji cenu, protože v krátkodobém
horizontu nikdo neví, kam cena půjde. Rád využívám volatility a dokupuji při
korekcích.

V Investičním Roomu dám vždy vědět, jakmile nakoupím novou akcii nebo
přidám do stávající. Vždy si stanovíme úrovně a dopředu víme, kde budeme
nakupovat.

Takový úplný základ je, aby cena byla pod svoji fér hodnotou a byla u silného
supportu.

Čína v medvědím trhu

Čínské akcie jako je Alibaba, Tencent nebo JD.com se od svých vrcholů dostaly do
medvědího teritoria (jakmile je pokles o více jak 20%, tak se to považuje za
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medvědí trh) včetně akciového indexu Hang Seng (HSI), který je od začátku roku
-11,6%, BABA -37,30% a JD -16,11%.

Osobně si myslím, že medvědí trh nebude mít dlouhé trvání, protože není
způsoben ekonomickou krizí, ale vládou. Investoři panikaří a prodávají akcie,
protože se bojí vylistování akcií v USA a také toho, jak moc ovlivní vláda provoz
těchto firem.

Zatím jsou to ale pouze padající nože a je možné, že ceny v krátkodobém
horizontu mohou jít ještě níž, ale z mého pohledu nabízí tyto společnosti také
velmi dobré slevy.

Krach čínského developera?

A v neposlední řadě tady máme skandál ohledně developerské firmy
Evergrande, který nyní údajně není schopen splatit úroky z dluhu, nemá
hotovost a tak platí svými nedostavěnými realitami.

Chci zde sdělit Jen několik faktů ohledně Evergrande, které jsem našel a kde je
hezky vidět opět manipulace cen a nahánění strachu běžným investorům ze
strany médií.
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V Investičním LIVE Roomu máme pravidlo - nečíst zprávy, ale číst výkazy. :) A to
nám vydělává spoustu peněz a zároveň drží psychiku pod kontrolou.

Některá média a analytici dokonce přirovnávají tento “průser” k pádu Lehman
Brothers a hypoteční krizi 2008.

Jen na začátek je dobré vědět, že Evergrande na rozdíl od Lehmana má aktiva v
realitách (fyzické pozemky a nemovitosti). Lehman měl svá aktiva v toxických
papírcích. :)

Za další, hlavní věřitelé Evergrande jsou čínské banky nikoliv světové, takže
globální propojení není tak veliké.

Všechny tyto čínské banky jsou státní, tedy jsou ovládané čínskou vládou. :)

Jak jsme mohli vidět za posledních několik měsíců, tak číňané jsou extrémní
regulátoři a neustále zasahují do byznysů. Osobně si nemyslím, že nezvládnou
tento případ.

Několik fakt:

Finanční páka Evergrande je 12,1, což je nejvíce z čínských developerů (proto v
Investičním Roomu vždy dáváme pozor a nekupujeme firmy, které používají příliš
moc cizího kapitálu)...
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Dostupnost bydlení v Číně je na tom velmi špatně.

V Hong Kongu potřebujete 46 násobek ročního platu na pořízení nemovitosti a v
Shenzhenu 43 násobek.

Developeři v Číně dostaly nové limity pro půjčování peněz (využívání páky) a
Evergrande nesplňuje ani jednu podmínku (viz. obrázek níže).
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Prodeje nemovitostí Evergrande klesají již od roku 2018, i když je prodávají se
slevou v předprodeji, aby získali hotovost. Bohužel kvůli špatnému jménu se lidé
bojí kupovat, protože mají obavy, jestli jim dům nebo byt dostaví.

S předprodeji nemovitostí začali agresivně již v roce 2016.
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● Aktiva: 368,41 mld. USD
● Závazky: 304,73 mld. USD
● Vlastní kapitál akcionářů: 63,68 mld. USD

● Z toho dluhy bankám “pouze”: 61,31 mld. USD
● Dluhy držitelům dluhopisů: 27,29 mld. USD (19mld. USD globálně a 8,29

mld. USD lokálně)
● Lidem dluží 1,6 mil. ks bytů

Myslím, že i pokud by došlo k bankrotu této společnosti, tak to nebude mít velký
dopad na globální ekonomiku a na US trhy.

Čínská vláda provede pravděpodobně restrukturalizace.

Dá ostatním developerům dostavět zbývajících 1,6 mil. bytů.

Některé banky to bude bolet (hlavně ty menší).

Ty velké jsou na to pravděpodobně připraveni a jelikož jsou státní, tak myslím, že
to zvládnou. :)

Majitelé dluhopisů dostanou snad nějakou část zpět.

Sám do developerských společností neinvestuji a nemám zde žádnou pozici.
Každopádně je to skvělé ponaučení a potvrzení toho, že je dobré držet se
pravidel v Investičním LIVE Roomu, které používáme pro výběr společností a také
seznamu akcií, které pro Vás aktualizujeme a tyto kritéria splňují. Jedno z nich je:
konzervativní dluh.

Dříve nebo později téměř každá firma projde nějakým těžkým obdobím a velký
dluh je to, proč to firma nepřežije.

16

https://invest.tradesmart.cz/


Jen se zamyslete na tímto případem. Máte stabilní měsíční příjem, každý rok
vyděláváte víc a víc, za dobu svého provozu máte spoustu hotovosti okamžitě k
dispozici a nikomu nic nedlužíte. V takovém případě se nedá zkrachovat. :)

Doufám, že to pomohlo.

Vidíme se na dalším živém vysílání v Investičním LIVE Roomu, kde vše probereme
detailněji, projdeme aktuální portfolio a další nové akcie na watchlistu.

Dominik Kovařík

A trochu reklamy na závěr na naše skvělé služby a online kurzy:

Pokud chcete ušetřit 90% času s investováním, získat podporu a vidět v
reálném čase, do čeho investuji, tak se přidejte do Investičního LIVE Roomu
zde.

Investor Master University. Online kurz, kde se naučíte investovat od úplného
začátku.

Pokud obchodujete krátkodobě, tak vyzkoušejte náš Trading LIVE Room.

HomeRun Master Trading. Online kurz, kde se naučíte krátkodobé obchodní
strategie, které Dominik používá s akciemi a opcemi.
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