
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let 10 let 10 let p.a.
CZK / USD -1,6% -5,9% -9,0% -12,1% -4,3% -10,0% -19,7% -2,2%
CZK / EUR 0,3% 0,7% 1,8% 4,0% 5,6% 6,4% 1,2% 0,1%
Svět ($) -3,6% -5,5% -11,0% -15,5% 27,9% 43,6% 142,6% 9,3%
USA ($) -3,9% -3,7% -9,5% -13,1% 41,8% 74,6% 240,4% 13,0%
Evropa (€) -4,9% -5,5% -5,6% -7,3% 19,0% 29,5% 110,3% 7,7%
EM ($) 0,5% -6,3% -13,1% -21,5% 9,6% 4,9% 38,2% 3,3%
Svět (Kč) -2,1% 0,4% -2,2% -3,9% 33,5% 59,6% 202,0% 11,7%
USA (Kč) -2,4% 2,4% -0,6% -1,2% 48,2% 94,0% 323,9% 15,5%
Evropa (Kč) -5,2% -6,2% -7,3% -10,9% 12,7% 21,7% 107,8% 7,6%
EM (Kč) 2,1% -0,4% -4,5% -10,7% 14,5% 16,5% 72,1% 5,6%
Ropa -9,2% -21,9% -6,4% 30,7% 62,5% 89,6% -7,2% 0,0%
Zlato -2,8% -7,0% -9,8% -5,6% 12,8% 30,1% 1,7% 0,0%
Bitcoin -15,8% -36,9% -53,6% -57,5% 108,9% 326,3% 0,0% 0,0%

DNES 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let 10 let

17,3% 17,6% 16,0% 11,1% 4,1% 3,0% 2,5% 3,3%
7,3% 7,3% 6,2% 4,7% 1,0% 2,1% 0,5% 0,9%
4,6% 4,2% 4,7% 3,1% 1,8% 1,1% 0,9% 2,3%
6,2% 6,3% 5,7% 4,6% 2,8% 2,5% 2,0% 3,5%

Ing. Petr Pavlásek, EFP www.kfponline.cz

10letá sazba CZK
Hypoindex

Hodnota před

Změna (celkem)

Měny

Akcie
lokální měna

Akcie CZK

Komodity

MĚSÍČNÍ AKTUALITY
září 2022

Meziroční inflace ČR

PRIBOR

Dolar posiluje proti koruně. Kdo má aktiva v dolaru, tomu posilující dolar zvyšuje výnosnost.
Koruna proti euru dlouhodobě spíše posilovala.

Nečtěte pouze novinové titulky "Akcie za poslední rok prodělaly 15 %. Podívejte se na Vaše investice. 
Možná uvidíte jiné číslo. (Díky měně, jiné strategii...).

                 
                

              
                    

               
               

    

Ropa začala zlevňovat. Její cena aktuálně asi 25 % pod maximálními cenami. To je dobrá zpráva pro 
snižování inflace (zejména v USA, ale i v ČR). 

Za poslední rok výrazně vyrostly úrokové sazby a to vedlo k poklesu cen dluhopisů, které jsou nyní – díky 
nižším cenám - výnosnější. Růst dlouhodobých úrokový sazeb se zastavil. Jsou na stejných úrovních jako 
byly v květnu. Zastavil se tak i propad hodnoty dluhopisových fondů. 
Aktuální výnosy 10ti letých státních dluhopisů jsou 4,6 % a umožňují zhodnocovat Vaše peníze.  Máte-li 
rezervy na neúročených běžných účtech, kontaktujte nás. 

Zastavil se i růst cen hypoték. Hypotéky jsou pořád dobrým dluhem. Řešíte-li financování nemovitosti, 
ozvěte se nám.

Jakékoliv investiční transakce realizujte vždy v souladu s Vaším dlouhodobým finančním plánem a 
doporučujeme je vždy konzultovat s Vašim finančním poradcem. 

V měsíci srpnu akciové trhy klesly o 3,6 % až 4,9 %. Výjimkou byly emerging markets, které vyrostly o 
0,5 %. Hodnota akciových trhů je stejná jako byla před loňskými prázdninami (6/2021). Od té doby akcie 
zažívají volatilní období. Pokud investujete déle než 3 roky, je Vaše investice pravděpodobně v zisku.
Za poslední rok jsou akciové trhy ve ztrátě. Světové akcie v přepočtu do CZK jsou ve ztrátě "jen" 3,9 %. 
Pomáhal jim posilující dolar. Akciové trhy jsou po poklesech v letošním roce oceněny levněji než loni. 
Proto i nadále doporučujeme pro dlouhodobé cíle (10 a více let) a pravidelné i jednorázové investice 
pokračovat v akciových strategiích.


