
Pick	  of	  the	  Week	  
Deutsche	  Post	  Bonus	  Cap	  
Akciový	   kurz	   Deutsche	   Post	   profitoval	   pře-‐
devším	  z	  růstu	  výše	  dividend	  a	  velmi	  pozitivní	  
prognózy	   budoucích	   tržeb.	   Ale	   ani	   u	   tohoto	  
koncernu	   nerostou	   stromy	   do	   nebe.	   Také	   z	  
pohledu	  technické	  analýzy	  hrozí	  silný	  protivítr.	  
Bonus	  Cap	   certifikát	   investorům	  vyplatí	  maxi-‐
mální	  výnos,	  za	  předpokladu,	  že	  se	  akcie	  Deut-‐
sche	  Post	  nepropadne	  o	  více	  než	  20	  procent.	  
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Nová	  emise	  
Futures	  na	  dividendy	  	  
V	   současném	   tržním	   prostředí	   nízkých	   úro-‐
kových	   sazeb	   se	   investoři	   poohlížejí	   po	  
možných	   alternativách	   Dividend	   Futures	   jsou	  
přímo	   kalkulovány	   termínovou	   burzou	   a	  
ztělesňují	  sumu	  očekáných	  dividend,	  které	  vy-‐
platí	  všechny	  společnosti	  zahrnuté	  do	  kalkula-‐
ce	  příslušného	   indexu.	   Investoři	  si	   tedy	  kupují	  
dividendy,	  které	  index	  v	  určitém	  roce	  vyplatí.	  	  
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Trading	  série 
Část	  4:	  Trading	  cíle	  (II)	  
Ve	   spolupráci	   se	   Scoach	   (největší	   obchodní	  
platformou	  pro	   strukturované	  produkty)	   jsme	  
pro	   čtenáře	   ZertifikateJournal	   připravili	  
témata,	   která	   se	   zaměří	   na	   problematiku	  
obchodování	  -‐	  	  oblast	  tradingu.	  V	  dnešní	  čtvrté	  
části	   našeho	   seriálu	   se	   budeme	   podrovně	  
zabývat	  popisem	  hlavních	  trading	  cílů.	  	  
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Portfolio 
Dluhopisový	  dům	  u	  konce	  
Dlouhodobé	  americké	  státní	  dluhopisy	  oslabu-‐
jí.	  Ekonomické	  uklidnění	  a	  inflační	  rizika	  dostá-‐
vají	   státní	   dluhopisy	   pod	   tlak,	   ale	   nejnižší	   hi-‐
storické	  úrovně	  výnosů	   z	  dluhopisů	  už	  patrně	  
máme	  za	  sebou.	  	  
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Buffett	  vs.	  Hedge	  funds 
Guru	  zatím	  vede	  

Legendární miliardář Warren Buffett 
uzavřel před čtyřmi lety sázku se 
dvěma manažery hedge fondů. Jde o 
milion dolarů a oba manažeři - Ted 
Seides a Jeffrey Tarrant z hedge 
fondu Protégé Partners - mají za úkol 
dosáhnout v desetiletém horizontu 
lepšího výnosu, než investiční fond 
Vanguard, který se snaží replikovat 
hodnotový vývoj amerického ak-

ciového indexu S&P 500. Sázka 
končí 31. prosince 2017 a vítězná 
částka bude věnována charitativní 
instituci. Warren Buffett již delší dobu 
tvrdí, že fondy investující do hedge 
fondů jsou příliš drahé. Kromě 
běžných poplatků za správu ve výši 
dvou procent z objemu investic a 
běžného 20procentního poplatku za 
dosaženou performance, si fondy 
hedge fondů nárokují další poplatky. 
Alespoň podle údajů databáze 
Bloomberg mezi ně patří dalších 1,25 
procenta z majetku a 7,5 procenta ze 
zisku. Protégé Partners si věří, že v 
horizontu příštích deseti let porazí 
index S&P 500 i když se zohlední 
všechny poplatky. Jako svoji výhodu 
uvádějí, že mohou sázet jak na 
rostoucí tak i na klesající kurzy akcií, 
dluhopisů, měn nebo komodit. Navíc 
zkušené instituce jako jsou například 
správci fondu hedge fondů, prý bu-
dou schopny oddělit “dobré hedge 
fondy od těch špatných” a navíc 
dosahovat výnosů, které investorům 
velmi lehce vykompenzují dodatečné 

náklady a poplatky. Problémy fondů 
investujících do hedge fondů se v 
posledních pěti letech prohloubily, 
především poté co je začali opouštět 
klíčoví investoři. Některé z největších 
penzijních fondů v USA (hlavně ze 
segmentu veřejných služeb) začaly 
nyní přímo investovat do jednotlivých 
hedge fondů, hlavně proto aby 
ušetřili peníze.  

 
Podle posledních údajů databáze 

Hedge Fund Research, klesl objem 
prostředků zainvestovaných do 
fondů hedge fondů zhruba o pětinu - 
z 780 miliard dolarů v roce 2007 na 
630 miliard dolarů v roce 2011. 

 
Investiční guru Buffet prozatím 

vede. Nákladově efektivní investiční 
fond Admiral Vanguard zhodnotil od 
1. ledna 2008 o 2,2 procenta (včetně 
reinvestice vyplacených dividend). 
Fond hedge fondů od Protégé Part-
ners ve stejném období poklesl o 4,5 
procenta. Je stále otevřené kdo bude 
na konci roku 2017 vítězem. 



 

 

Drahé	  Trackers	  na	  Dividend-‐Futures	  
Société	  Générale	  cílí	  na	  evropské	  sektory	  
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EURO	  STOXX	  Banks	  Price-‐Index	  

 
Žádná	  historie	  
Termínová	  burza	  EUREX	  začala	  Dividenden-‐Futures	  indexy	  EURO	  STOXX-‐	  a	  STOXX	  Europe	  600	  sektorové	  	  
indexy	  kalkulovat	  teprve	  počátkem	  března.	  Proto	  ještě	  nejsou	  k	  dispozici	  žádné	  historické	  údaje.	  	  

 

Hodnocení	  
Dividenden-‐Future-‐certifikáty	  nabízejí	  jako	  „Buy	  &	  Hold“-‐produkty	  docela	  atraktivní	  šance.	  Ovšem	  tento	  	  
futures	  segment	  je	  ještě	  velmi	  mladý	  a	  proto	  extrémně	  nelikvidní.	  Proto	  musí	  emitenti	  nastavit	  extrémně	  
vysoké	  spreads.	  To	  se	  pravděpodobně	  v	  následujících	  měsícíh	  zlepší.	  Až	  do	  té	  doby	  je	  nutné	  trpělivě	  poč-‐
kat.	  Pro	  rok	  2013	  je	  aktuálně	  největší	  rozdíl	  v	  bankovním	  sektoru.	  

 

Podkladová	  aktiva	  srovnání	  	  
Index	  (měna)	   aktuálně	   Perf.	  5	  týd.	   Perf.	  1	  m.	   Perf.	  3	  m.	   Perf.	  6	  m.	   Perf.	  1	  rok	  

DAX	  (v	  EUR)	   7.049,27	   -‐1,3%	   3,0%	   20,5%	   36,5%	   4,0%	  

EURO	  STOXX	  50	  (v	  EUR)	   2.554,70	   -‐1,5%	   1,4%	   12,4%	   28,0%	   -‐10,5%	  

S&P	  500	  (v	  USD)	   1.402,89	   0,6%	   3,3%	   11,9%	   24,2%	   8,4%	  

Nikkei	  225	  (v	  JPY)	   10.127,08	   0,8%	   6,0%	   20,6%	   18,3%	   5,4%	  

 

EURO	  STOXX	  Banks	  Div-‐Future	  
ISIN/WKN	   DE000SG2X4X8/SG2X4X	  

Produkt-‐typ	   Participační	  certifikát	  

Emitent	  (Rating)	   Société	  Générale	  (Fitch:	  A+)	  

Podkladové	  aktivum	   EURO	  STOXX	  Banks	  Div.	  Future	  

Finální	  ocenění	   20.	  prosince	  2013	  

Den	  splatnosti	   3.	  leden	  2014	  

Poplatky	   žádné	  

Nákup/Prodej	  (Spread)	   4,98/3,57	  (28,3%)	  

 
 

V současném tržním prostředí 
nízkých úrokových sazeb se investoři 
poohlížejí po možných alternativách. 
Velká poptávka je po dividendových 
produktech, prostřednictvím kterých 
mohou investoři cíleně sázet na výši 
vyplacených dividend. Tato tržní 
očekávání jsou zohledněna v tzv. In-
dex-dividend-futures, které se ob-
chodují na burze EUREX. 

 
Dividend Futures jsou přímo kal-

kulovány termínovou burzou a v pře-
počtu na indexové body ztělesňují 
sumu očekáných dividend, které vy-
platí všechny společnosti zahrnuté 
do kalkulace příslušného indexu. In-
vestoři si tedy kupují dividendy, které 
index v určitém roce vyplatí.  

 
Rozdíl mezi skutečnými dividen-

dami a očekávanými je tzv. Perfor-
mance. Produkty, které jsou v 
současnosti na trhu dostupné, se 
vztahují na určité časové období (tzv. 
dividendové periody). To je důvod, 
proč tyto produkty mají pevnou dobu 
trvání.   

 
Na	  konci	  musí	  být	  víc	  
Pokud se chce s dividendovými pro-
dukty vydělat peníze, musí být sku-
tečná výplata na konci roku vyšší, 
než odhady při nákupu. V roce 2010 
se tato strategie osvědčila. Dividend-
Future na podkladový index EURO 
STOXX 50 (se splatností na konci ro-
ku 2010) vzrostl v období od března 
2009 do prosince 2010 o více než 
100 procent.  

Rok 2011 ale nabízí úlně jiný 
obrázek. Strach z rozšíření dluhové 
krize stlačil dolů i očekávání.  Future 
se splatností v prosinci 2012 poklesl 
v průběhu jednoho roku z hodnoty 
120,60 na aktuálních 117,20 bodů. 
Future pro rok 2013 dokonce z 
116,70 na aktuálních 104,90 bodů.  

 
Okamžik nákupu se může jevit 

jako příznivý. Analytici očekávají ro-
stoucí výplaty dividend. Konsensuál-
ní odhad všech bankovních analytiků 
zohledněných v databázi Bloomberg 
je 130 bodů pro rok 2013 a 140 bodů 
pro rok 2014. To by odpovídalo 
prémii ve výši 23 neboli 40 pro-
centům – ovšem pouze za před-
pokladu, že odhady analytiků jsou 
přesné a trh se bude ubírat 
správným směrem. Vhodné partici-
pační certifikáty má ve své nabídce 
Goldman Sachs.  

 
20	  nových	  Trackers	  
Na začátku března burza EUREX 
rozšířila svoji nabídku o deset dalších 
Dividend-Futures. Nově jsou na in-
dexy EURO STOXX- a STOXX Euro-
pe 600 kotovány také sektorové in-
dexy z bankovnictví, pojišťovnictví, 
ropy & zemního plynu, telekomuni-
kací a infrastruktury. Nejrychleji za-
reagovala Société Générale. Fran-
couzská banka emitovala 20 nových 
participačních certifikátů na Divi-
dend-Futures z těchto odvětví.   

 
Aktuálně se může jako obzvlášť 

slibná jevit strategie, která se 

zaměřuje na rozdělení dividend v ro-
ce 2013 pro EURO STOXX Banks Di-
vidend-Future – alespoň pokud 
můžeme věřit odhadům analytiků. 
Odpovídající Dividend-Future se ak-
tuálně kotuje na úrovni 4,44 bodů. 
Podle konsensu analytiků, by se na 
konci roku 2013 měla nacházet hod-
nota future kolem úrovně 6,17 bodů. 
Jde o rozdíl ve výši necelých 40 pro-
cent.  

 
U investic tohoto druhu je vždy 

nutná trpělivost. Kurzy se velmi 
výrazně orientují na hodnotu kon-
traktů futures – a teprve až se prosa-
dí skutečnost, že odhady analytiků 
byly správné, vzroste také hodnota 
futures kotací. Samozřejmě je dobré, 
že velká většina dividend je vyplace-
na již v první polovině roku, takže se 
kurz certifikátu před splatností velmi 
jasně přibližuje konečné vypořádací 
hodnotě. 

 
Nice	  to	  know	  
Produkty Dividend-Future mají pro 
emitenty jeden pěkný vedlejší efekt. 
Například u bonus certifikátů zadrží 
emitent očekávané dividendy, aby 
mohl financovat celkovou strukturu 
produktu (bonus, ochranu). V tako-
vém případě musí banka při emisi co 
nejlépe odhadnout výši dividend. 
Pokud bude jejich výplata nižší než 
se očekávalo, dojde k poklesu 
výnosů.  

 
Prostřednictvím dividendového 

swapu se banky mohou proti tako-

vému scénáři zajistit. Ale někdy bývá 
obtížné rychle najít příslušnou proti-
stranu, která vymění dividendové 
očekávání za pevnou částku (swap). 

 
 Při nákupu Dividend-Futures 

certifikátů přebírá toto riziko koncový 
uživatel (tzv. protistrana), který dá 
peníze na stůl a za ně možná dosta-
ne potenciální dividendové platby.  



 
 
 
 
 
 

 

Dluhopisový	  boom	  u	  konce	  
Ale	  medvědi	  zatím	  ještě	  spí	  
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Dlouhodobé americké státní dluhopi-
sy oslabují. Ekonomické uklidnění a 
inflační rizika dostávají státní dluho-
pisy pod tlak, ale nejnižší historické 
úrovně výnosů z dluhopisů už patrně 
máme za sebou.  

 
Zájem o dlouhodobé americké 

státní dluhopisy značně ochabuje. 
Výnosy z  dluhopisů s desetiletou 
dobou trvání vzrostly od září minulé-
ho roku z úrovně 1,67 procenta na 
současných 2,38 procenta. Navíc v 
posledních několika týdnech tempo 
zesiluje. 

 
 Možným důvodem pro tento 

trend je rychlejší růst americké eko-
nomiky, která v posledních měsících 
rostla rychleji než se původně oče-
kávalo. Také nezaměstnanost se do-
stala na 8,3 procenta, což je nejnižší 
úroveň za poslední tři roky a ma-
loobchodní obraty zaznamenaly nej-
rychlejší růst za posledních pět 
měsíců. 

 
Nejen ekonomické údaje, ale 

i historicky velmi atraktivní poměr 
výnosů z akcií vůči výnosům 
z dluhopisů, jsou zřejmě důvodem, 
proč v posledních měsících stále 
více investorů upřednostňuje akcie 
před státními dluhopisy.  

 
Extrémně vysoké zadlužení 

některých států či dlouhodobě vyso-
ké riziko inflace mohou být dalšími 
důvody, proč se investoři otáčí zády 

vůči dlouhodobým státním dluho-
pisům. 

 
Vývoj výnosu amerických 

státních dluhopisů se pohyboval od 
poloviny loňského roku 
v poklidnějším koridoru, který však 
v uplynulých dnech opustil a z poh-
ledu technické analýzy už došlo 
k prolomení důležitého 200-denního 
klouzavého průměru. 

 
Z historického pohledu není růst 

výnosů z úrovní, které byly velice 
nízké, nikterak překvapivý. Otázkou 
zůstává, zde je tento nárůst již obra-
tem ve vývoji. Zajímavé je také sle-
dovat a porovnat dlouhodobý cyklus 
vývoje cen u dluhopisů 
s krátkodobějším cyklem vývoje cen 
u akcií.  

 
Dluhopisový cyklus je zhruba tři-

cetiletý a nyní je tomu již 31 let, co u 
dluhopisů trvá fáze poklesu výnosu, 
tedy růstu jejich cen. Historicky jsou 
rané fáze změn dluhopisového cyklu 
doprovázeny růstem akciového trhu, 
pozdější fáze naopak jeho poklesem. 

 
Velké medvědí dluhopisové trhy 

byly historicky doprovázeny vyšší in-
flací. I v současné době by vyšší in-
flace byla ku prospěchu mnoha zemí, 
protože by jim pomohla značně snížit 
stávající vysoké zadlužení. 

 
Dle aktuálních dluhopisových kři-

vek sice trh neočekává žádné inflační 
tlaky, nicméně tentokrát nelze 

z tohoto barometru nic spolehlivě 
předpovídat. Je to způsobeno zása-
hy centrálních bank, které přímo na 
trhu nakupovaly státní dluhopisy, 
čímž napomohly k nafouknutí dluho-
pisové bubliny. Proto za současné 
tržní situace nelze z dluhopisových 
výnosů nic spolehlivě predikovat. Ta-
to přímá intervence byla samozřejmě 
účelová.  

 
Především v posledních letech si 

vlády jednotlivých zemí tímto způso-
bem úspěšně zajistily levné půjčová-
ní finančních prostředků. Otázkou ale 
zůstává, zda centrální banky budou 
chtít takto nakoupené dluhopisy 
dlouhodobě držet, jejich budoucí 
prodej by rovněž znamenal silný 
nárůst výnosů. 

 
Při všech těchto důvodech 

a rizicích není obtížné očekávat 
medvědí dluhopisový trh. I když 
patrně nejnižší výnosy z dluhopisů 
máme již za sebou, může období 
nízkých výnosů klidně přetrvat ještě 
několik let.  

 
Pokud by se u desetiletých dlu-

hopisů krátkobobě vyšplhaly výnosy 
nad 3 procenta ročně, mohly by cen-
trální banky nasadit další vlnu kvanti-
tativního uvolňování a tím opět tyto 
výnosy snížit. Medvědí dluhopisový 
trh tak patrně již začal, ale konečný 
pokles patrně nebude nikterak strmý. 

 
Z tohoto důvodu nedoporučuje-

me spekulovat na pokles dlouhobých 

státních dluhopisů pomocí pákových 
obchodů jako například shortováním 
futures kontraktů, turbo certifikáty či 
pákovými ETF. Přesto první pozice, 
které mohou těžit z obratu cen dlu-
hopisů, mají v  investičním portfoliu 
již své místo.  

 
Vhodný může být short ETF 

držící dlouhodobé americké státní 
dluhopisy, nákup amerických nemo-
vitostních trustů, nákup akcií americ-
kého bankovního sektoru či opční 

konstrukce na tyto podkladová akti-
va, které mohou investorům vydělá-
vat i při delší stagnaci dluhopisových 
výnosů. 

 
Tento	  text	  byl	  připraven	  společností	  Best	  Buy	  Investments	  
a	  nemusí	  se	  shodovat	  s	  míněním	  redakce	  ZertifikateJour-‐
nal.	  
	  

	  

Společnost	  Best	  Buy	  Investments,	  a.s.	  byla	  založena	  v	  roce	  
2007	  a	  svým	  klientům	  nabízí	   investiční	  strategie	  založené	  
na	  nejmodernějších	  investičních	  instrumentech,	   jako	  jsou	  
investiční	  certifikáty,	  opce,	  ETF	  a	  další.	  
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David	  Rozumek	  	  
 

Regulace	  	  
Právní	  úprava	  distribuce	  
 
Vydávání a nabízení investičních 
certifikátů je poměrně rozsáhlou 
regulací. Zkušenosti z finanční kri-
ze však ukázaly, že tato regulace 
nemusí by ́t vždy přesně cílená na 
podstatu těchto produktů. 

 
Právní úprava distribuce inve-

stičních certifikátů stanoví princi-
py, které mají by ́t při poskytování 
investičních služeb dodrženy ze 
strany obchodníků s cenny ́mi pa-
píry a investičních zprostředkova-
telů. 

 
Tyto zákonné povinosti zahr-

nují především adekvátní informo-
vání investorů v rámci nabízení in-
vestic do certifikátů, doporučování 
vhodny ́ch investičních strategií a 
typů certifikátů a upozorňování na 
související rizika.  

 
Právní předpisy umožňují urči-

tou felxibilitu při poskytovnání in-
formací včetně možnosti využít 

dobrou tržní praxi pro danou ka-
tegorii produktů. Tento samoregu-
lační prvek potom doplňuje regu-
laci obsaženou v právních předpi-
sech. 

 
Současná právní úprava za-

jišťuje investorovi poměrně velky ́ 
rozsah informací o hospodářské 
situaci emitenta, resp. jeho kredit-
ním riziku. 

  
Nicméně slabinou jsou ome-

zené požadavky na přehledné in-
formování o podstatě ostatních ri-
zik, s investičním certifikátem sou-
visejících. Správnost uveřejněny ́ch 
informací navíc nepodléhá kontro-
le ze strany ČNB. Investiční certifi-
káty jsou mimo jiné chápány jako 
alternativa k nástrojům kolektivní-
ho investování. Jsou totiž často 
zaměřeny na stejnou cílovou sku-
pinu investorů, podchycují obdob-
né investiční záměry.  

 
Regulace nástrojů kolektivního 

investování přitom vy ́še uvedené 
problémy poměrně dobře řeší. In-
vestorům do standardních fondů 
pro veřejnost jsou poskytovány 
tzv. Sdělení klíčovy ́ch informací. 

 
 Jedná se o standardizovany ́ 

informační list v rozsahu max. 2 
strany A4, ktery ́ musí vždy obsa-
hovat: cíle a investiční politiku, ri-
zikovy ́ profil produktu, včetně jeho 
rizikového hodnocení (ratingu), in-
formace o poplatcích souvisejících 
s investičním nástrojem informace 
o minulém vy ́voji a další praktické 
informace. 

Pick	  of	  the	  Week	  
Deutsche	  Post	  očekává	  růst	  
 
Vývoj akcií Deutsche Post byl v uply-
nulém období lepší než vývoj hlavní-
ho německého indexu DAX. Akciový 
kurz profitoval především z růstu 
výše dividend a velmi pozitivní pro-
gnózy budoucích tržeb. Ale ani u to-
hoto koncernu nerostou stromy do 
nebe. V tomto roce nelze očekávat 
tak prudký růst, který jsme mohli 
vidět v roce 2011. Také z pohledu 
technické analýzy hrozí silný protivítr. 
To všechno jsou důvody pro speku-
laci na tržní stagnaci. Renomovaná 
švýcarská banka Vontobel má ve své 
nabídce vhodný finanční instrument. 
Bonus Cap certifikát investorům vy-
platí maximální výnos, za předpokla-
du, že se akcie Deutsche Post ne-
propadne o více než 20 procent.   

Tříměsíční	  EURIBOR	  	  
S	  maximem	  a	  garancí	  	  
 
Trojnásobný tříměsíční EURIBOR má 
v nabídce RBS (ISIN 
DE000RBS7706). Úroková sazba 
maximálně ve výši pět procent p.a. je 
vyplácena ve čvrtletních periodách a 
to po celou pětiletou dobu trvání. Ta-

to dluhopisová struktura je vybavena 
garancí – investoři při splatnosti (bře-
zen 2017) dostanou zpět svoji kapi-
tálovou investici. Ovšem v průběhu 
doby trvání se kurz může také koto-
vat „pod pari“.  
 

  

Klasický	  Callable	  
Express	  Emerging	  Markets	  
 
Deutsche Bank aktuálně emitovala 
nový Express na index MSCI Emer-
ging Markets (ISIN DE000DB9ZQR1). 
Každoroční prémie činí 7,4 procenta 
a je splatná vždy na začátku dubna. 
První rozhodný den je již 10. dubna 
2014. Pokud ani při splatnosti (v 
dubnu 2017) se index nebude na-
cházet nad svoji emisní hodnotou, 
rozhodne o výši splacení bariéra, 
která je umístěna na úrovni 60 pro-
cent z hodnoty emise.  Pokud u bari-
éry nedojde k jejímu prolomení bude 
vyplacena nominální hodnota.  

Deutsche	  Post	  Bonus	  Cap	  
ISIN/WKN	   DE000VT38V37/VT38V3	  

Emitent	  (Rating)	   Vontobel	  (Fitch:	  A+)	  

Produkt	  typ	   Bonus	  Cap-‐certifikát	  

Den	  ocenění	   15.	  března	  2013	  

Bariéra	  (odstup)	   11,433	  EUR	  (-‐20,9%)	  

Maximální	  výnos	  (p.a.)	  	   15,1%	  (15,4%p.a.)	  

Cap	   17,00	  EUR	  

Prodej/Nákup	  (Spread)	   14,73/14,77	  (0,3%)	  

 
 

Tříměsíční	  EURIBOR	  
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Ve spolupráci se Scoach jsme pro 
čtenáře ZertifikateJournal připravili 
témata, která se zaměří na oblast 
tradingu. Ve čvrté části se budeme 
zabývat vlastnostmi trading cílů.  
 
1. Specifický  
Cíl by měl být specifický. Například 
pro tradera by specifickým cílem 
bylo dosáhnout cílové performance. 
Stanovený cíl by pak mohl znít: “Chci 
dosáhnout performace ve výši 20 
procent.” 

 
2. Měřitelný  
Abychom zjistili, jestli bylo dosaženo 
stanoveného cíle, tak by měl být 
tento cíl měřitelný. Ve většině 
případů mohou tradeři tuto vlastnost 
jednoduše splnit (přirozeně zaleží na 
tom, jaký cíl si zvolíme). Stanovený 
cíl bychom také mohli formulovat 
tak, že například řekneme: “Na svém 
trading účtě chci zhodnotit peněžní 
prostředky o 20 procent.”  

 
3.	  Dosažitelný	  
Vlastnosti “dosažitelný” a 
“realistický” bývají často 
zaměňovány. Pod “dosažitelný” 
bychom měli stanovit rámcové 
podmínky za pomoci kterých 
chceme cíle dosáhnout. V našem 
případě musíme předem dosáhnout 
toho, že budeme mít k dispozici 
dostatečný kapitál a rovněž i 
odpovídající časové a 
infrastrukturální zdroje. Pokud je to 

splněno, tak si můžeme ponechat 
stanovený cíl – mít na svém trading 
účtě o 20 procent více peněžních 
prostředků.  

 
4.	  Realistický	  
Zde je nezbytné disponovat vlastním 
odhadem. Ten může být odlišný. 
Některý trader si důvěřuje více, jiný 
méně. Je přirozené, že sebedůvěra 
hraje u tradingu důležitou roli. 
Pokuste se o stanovení realistického 
cíle. Přitom pomůže pohlédnout na 
srovnávací hodnoty. Náš dříve 
zformulovaný cíl se nezmění, protože 
jsme si jej stanovili realisticky.  
 
5.	  Časově	  rozčleněný	  	  
Nyní vstupují do hry časové 
komponenty, které patří k 
nejdůležitějším vlastnostem při 
definici cílů. Náš cíl můžeme stanovit 
následujícím způsobem: “Na konci 
prvního roku (30. prosince) bych 
chtěl mít na svém trading účtě o 20 
procent více peněžních prostředků, 
než jsem měl na konci roku (30. 
prosince)  předešlého.” Jak vidíte, cíl 
je vždy konkrétní – můžete si pod tím 
vždy představit víc. 

 
6.	  Pozitivně	  formulovaný	  
Také pozitivní formulace cíle má 
důležitou roli. Přinejmenším můžete 
být na sebe hrdi, pokud se vám 
podaří cíle dosáhnout. U sportu se 
často mluví o tom, že cílem je 
“nesestoupit z ligy”. Pozitivní 

formulace cíle by však měla znít 
“úspěšné udržení v lize”. Pokud 
bychom to převedli na trading: “V 
prvním roce tradingu chci zachovat 
hodnotu svého kapitálu.” Tento cíl je 
pozitivně zformulován. Příklad 
špatné formulace: “V prvním roce 
tradingu chci ztratit co možná 
nejméně.“  

 
7.	  Srozumitelný	  
Zdali je cíl srozumitelný nebo ne, 
můžete zcela jednoduše zjistit tak, že 
si jej napíšete a pak přečtete svým 
známým nebo příbuzným. Pokud k 
vašemu cíli nebudou mít žádné další 
otázky, tak můžete cíl označit jako 
srozumitelný. V opačném případě 
budete mít se srozumitelností cíle 
ještě práci.  

 
8.	  Relevantní	  	  
Jak již bylo zmíněno věnujte se 
tradingu pouze pokud pro vás bude 
mít tato aktivita určitou důležitost. 
Skutečnost, že se váš trading kapitál 
v průběhu roku zvýší o 20 procent je 
pro tradera zpravidla důležitá. 
Dokonce i nejlepší tradeři, kteří již 
dávno dosáhli finanční nezávislosti, 
si stanovují relevantní cíle. Avšak 
hlavním motivem nemusí být vždy 
peněžní povahy. 

 
9.	  Vyzyvatelný	  
Přirozeně i cíle by měli být vždy 
výzvou. Zůstaňme u sportu. 
Mužstvo, které pravidelně bojuje o 

mistrovský titul si před začátkem 
nové sezóny asi nestanoví cíl – 
udržet se v lize. Cíl by měl být 
výzvou a mohl by například znít: 
Chceme hrát o titul tak dlouho, jak to 
bude možné.” 
 
10.	  Protokolovaný	  
Jednou z nejdůležitějších vlastností 
cílů je jejich zaprotokolování tedy 
jejich sepsání. Pokud jste to již 
neudělali při prověřování 
srozumitelnosti cílů, měli byste to 
udělat nyní. Svůj cíl si napište nebo 
případně jeho formulaci vytiskněte. 
Mnoho traderů se cítí být 
motivováno, pokud mají svůj cíl stále 
před očima, tedy cíl je umístěn v 
zorném úhlu k trading místu. Jak je 
patrné má mnoho cílů dílčí aspekty. 
Při stanovení cíle se nemusíte nutně 
zaměřit na zkostnatělá čísla – v 
našem případě dosáhnout 
performance ve výši 20 procent. 
Můžete také říct, že v průběhu 
jednoho roku dosáhnete minimálně 
na performace srovnávacího 
ukazatele tzv. bechmarku, ale v 
každém případě minimálně na výši 
bezrizikové úrokové míry. Jako 
benchmark se často používají známé 
indexy, což má dobrý důvod. Trading 
například s akciemi se dělá proto, že 
trader si věří, že je schopen 
dosáhnout lepší performance než 
trh. Jinak by také bylo možné 
(například) koupit si rovnou do 
portfolia index certifikát.  


