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Anotace 

 

V předložené práci je zpracována analýza investice do vybraných komodit. První část 

se zabývá pojmem investice. Jsou zde vysvětleny základní pojmy investování, způsoby 

investování a základy rozdělení portfolia. V další části je zpracován vývoj cen vybraných 

komodit v letech 2005 – 2015. 

 

Klíčová slova: investice, burza CP, komodity 

 

Summary 

 

In the presented work is processed the analysis of investment in selected 

commodities. The first part deals with the concept of investment. There are explained basic 

concepts of investing, investment methods and basic of portfolio allocation. In the next 

section of diploma thesis is elaborated price development of selected commodities in the 

years 2005 – 2015. 
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1 Úvod  

Cílem této práce je analýza investice do vybraných komodit. Co ale slovo investice 

vůbec znamená? V učebnicích ekonomie se píše, že investice je „odložená spotřeba“.  

Každý ve svém životě alespoň jednou uslyšel nebo si přečetl větu „peníze dělají peníze“.  

A určitě každý z nás se nad touto větou jednou pozastavil. Jak vlastně můžou peníze udělat 

další peníze? Zdánlivě jednoduše. Peníze, které dnes nespotřebujeme, můžeme rozumně 

investovat a doufat, že v budoucnu se tyto peníze zhodnotí. V případě, že vše půjde tak jak 

má a budeme mít také trochu štěstí, může se nám tato „odložená spotřeba“ vyplatit a může 

nám vydělat mnohonásobně více peněz.  

Investovat se dá mnoha způsoby. Můžeme investovat sami nebo můžeme investovat 

s pomocí dalších investorů. Můžeme investovat do nemovitostí. Můžeme investovat do 

akcií. Vlastně můžeme investovat téměř do čehokoliv, co v budoucnu přinese nějaké 

zhodnocení. Můžeme být nebojácní a investovat do rizikovějších investic, nebo můžeme 

být rozumní a investovat do jistějších investic. Nesmíme ale zapomínat, že žádná investice 

není stoprocentní a bez rizika. Takové investice prostě neexistují. Riziko je všude. Je na 

každém investorovi, jaká míra rizika je pro něj hraniční. Jsou investoři, kteří investují 

pouze do státních dluhopisů, kde je míra rizika neúspěchu nejmenší. Na druhou stranu jsou 

také investoři, kteří vyhledávají značně rizikové investice a doufají, že se jim podstoupené 

riziko vyplatí. Každý investor by měl investovat do toho, čemu rozumí nebo do toho, co 

mu může přinést i potěšení. Potěšení z investice je takový bonus navíc. Milovník vína sice 

může mít radost a potěšení z vlastnictví vynikajícího archivního vína, ale jako investor to 

víno nikdy neochutná. Zatímco milovník starých automobilů si může po celou dobu svou 

investici užívat, podnikat vyjížďky a mít z ní radost. Zároveň ale může kdykoliv tuto 

investici prodat a zhodnotit tak své vložené peníze. Milovník umění může své peněžní 

prostředky investovat do umění. Může si zpříjemnit svůj život tím, že bude žít obklopen 

svým milovaným umění. Je jen na každém investorovi, do čeho bude investovat.  
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2 Komodity jako investiční alternativa  

 Důležitými faktory, které ovlivňují proces investování, jsou riziko a čas. Obětování se 

děje v přítomnosti a je jisté. Odměna přichází později, a pokud vůbec přijde, je její velikost 

neurčitá. Riziko ovlivňuje hlavně výši požadovaného zhodnocení. Čím vyšší riziko je, tím 

vyšší zhodnocení investor požaduje. Stejně tak investor pracuje s časem. Čím déle musí 

investor na zhodnocení své investice čekat, tím větší zhodnocení investor požaduje. 

V reálném světě však neexistuje bezpečná investice, kdy by investor měl zaručené 

zhodnocení své investice. Všechny investice jsou svým způsobem rizikové. S rizikem je 

nutné počítat vždy. Je pouze na investorovi, jaké riziko je ochoten podstoupit. 

Investice jsou: 

a) nejdůležitějším faktorem hospodářského rozvoje společnosti, pomocí kterého se 

realizuje perspektivní politika státu, jeho jednotlivých oblastí a každého podniku. 

b) součástí hrubého domácího produktu státu, nespotřebují se v období jeho tvorby, 

ale investují se v ekonomice rozmanitým způsobem a přinášejí tak majitelům 

úspory, resp. investorům přiměřený zisk. 

c) významným spojovacím mostem mezi přítomností a budoucností každé 

ekonomiky. Z makroekonomického pohledu je nezbytné investice hodnotit ze 

dvou hledisek:  

1) ze strany poptávky - investice mají okamžitý vliv na celkovou poptávku 

v ekonomice, což pozitivně ovlivňuje výrobu a zaměstnanost, tj. zajišťují růst 

podniku 

2) ze strany nabídky - investice mají dlouhodobý vliv na rozšiřování majetku  

(růst fixního kapitálu), což umožňuje v budoucnu zvyšovat hrubý domácí 

produkt, tj. ve svém důsledku podporuje ekonomický růst země 

Investice tedy mají značný význam jak pro okamžitě zvýšení ekonomické aktivity, tak 

i pro dlouhodobější růst ekonomiky. [1], [2] 
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Základní skupiny investic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Základní skupiny investic 

Zdroj: [1] 

2.1 Reálné Investice 

Tyto investice představují jak majetek hmotný, tak i majetek nehmotný. Pod pojmem 

hmotný majetek si lze představit např. pozemky, strojní vybavení, budovy, zařízení, sbírky 

uměleckých předmětů, zlato a drahé kameny apod. Nehmotný majetek je takový majetek, 

který nemá hmotnou podobu. Jedná se např. o know-how, software, různé patenty a 

licence. Kompletní definice hmotného a nehmotného investičního majetku se nalézá 

v Zákoně o daních z příjmů č.582 / 1992Sb. §26 v odstavcích 2 a 3. [1] 
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2.2 Finanční investice 

Jedná se o nákup dlouhodobých cenných papírů (akcie, obligace, zástavní listy, 

dlouhodobé směnky), vklady do investičních a jiných společností (účasti, podílové listy), 

dlouhodobé půjčky, nákup nemovitostí, nákup komodit aj. s cílem obchodovat s nimi a 

získat úroky, dividendy či zisk.  

2.2.1 Cenné papíry 

Cenné papíry jsou klasickým nástrojem investování. Určité zárodky cenných papírů se 

objevují již v době alexandrijské. Dlužník potvrzoval bankéři svůj závazek vystavením a 

podepsáním dlužního listu. Bankéř při přijímání vkladů vydával vkladateli písemná 

potvrzení o přijetí vkladu. K rozvoji cenných papírů dochází ve středověku. Objevují se 

tzv. generální úvěrové listy. Emitent se zde zavazoval těm, kteří poskytli úvěr koupí 

úvěrového listu, splatit upsanou částku včetně úroků. Majitel úvěrového listu jej mohl 

v případě potřeby prodat jiné osobě, aniž by docházelo ke změně ve výši či podmínkách 

pohledávky. Rozhodující význam ale získávají cenné papíry až s rozvojem kapitalistické 

ekonomiky. Postupně dochází ke zdokonalení techniky bankovních operací a k 

institucionalizaci úvěrových vztahů do různých druhů cenných papírů. Cenné papíry se 

stávají nástroji, které obíhají na finančních trzích.  

Cenný papír je listina, nebo listina nahrazující záznam představující pohledávku 

vlastníka vůči tomu, kdo cenný papír emitoval. Cenný papír, a s ním i veškerá práva a 

podmínky, může být převeden na jiného investora. [2] 

1) Krátkodobé cenné papíry  

Jako krátkodobé cenné papíry se většinou označují cenné papíry s dobou splatnosti, 

která nepřesahuje období jednoho roku.  

 Směnka 

 Pokladniční poukázka 

 Běžný účet 

 Depozitní certifikát 
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2) Dlouhodobé cenné papíry 

Jako dlouhodobé cenné papíry se většinou označují cenné papíry s dobou splatnosti, 

která přesahuje období jednoho roku. 

 Akcie 

 Obligace  

[2] 

2.2.1.1  Akcie  

Akcie je obchodovatelný cenný papír, vydávaný akciovou společností, s nímž jsou spojena 

práva jejího majitele: 

 Podílet se na řízení společnosti, což znamená například hlasovací právo na 

valné hromadě, schvalování roční uzávěrky. Akcionáři spolurozhodují o výši 

dividendy, mohou požadovat vysvětlení a podávat návrhy. Mají právo být 

voleni do představenstva či dozorčí rady. Počet hlasů je dán zpravidla 

množstvím držených akcií (např. na 100 akcií připadá 1 hlas). 

 Podílet se na zisku například formou dividendy.  

 Podílet se na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Při likvidaci 

společnosti se nejprve uspokojí pohledávky věřitelů a teprve zůstatek majetku 

se rozdělí mezi akcionáře. V případě likvidace podniku na investora většinou 

nezbude nic. Z tohoto důvodu jsou akcie z cenných papírů nejrizikovější.  

Dividenda  - je podíl na zisku společnosti vyplívající z vlastnictví akcie a odhlasovaný 

pro dané období valnou hromadou akcionářů. Základem pro získání dividendy je 

vlastnictví akcie, a to minimálně po dobu tzv. rozhodného dne. Pokud investor v tento den 

drží akcie, má právo na vyplacení dividendy. Dividendový výnos není předem zaručen. 

Dokonce, i když je společnost zisková, může management rozhodnout pro nevyplacení 

dividendy a zadržet zisky k vytvoření fondů pro budoucí investice. [9] 

Druhy akcií: 

1) Kmenová akcie – je klasickým typem akcie zaručující akcionáři práva spojená 

s jejím držením (hlasovací právo, právo na výplatu dividend apod.). 
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2) Prioritní akcie – držení těchto akcií je obvykle bez hlasovacího práva. Na 

rozdíl od kmenové akcie má stanovenou výši dividendy. 

3) Zakladatelská akcie – její držení zaručuje v rámci hlasování na valné hromadě 

více hlasů než obyčejná akcie. 

4) Požitková akcie – zaručuje práva majetková. 

5) Zaměstnanecká akcie – nepřevoditelná akcie na jméno určená zaměstnancům 

akciové společnosti. 

[2] 

Kurz akcie 

Cenu akcie určuje nabídka a poptávka na trhu. S rostoucí poptávkou stoupá i cena 

akcie. V případě poklesu poptávky naopak cena klesá. Vývoj kurzu každé akcie je 

individuální a ceny se pohybují v trendech, které se střídají s obdobími korekce, 

konsolidace, či obdobím, kdy není jasný trend. Kurz nezůstává stabilní, je proměnlivý. 

Může se výrazně změnit i v průběhu jednoho obchodního dne, či v průběhu několika hodin 

či minut. Neočekávaný výkyv kurzu může být způsoben pozitivní či negativní zprávou o 

dané akciové společnosti, informacemi o vývoji hospodářského odvětví či ekonomiky. 

Opravdovou okamžitou hodnotu akcie představuje kurz na burze cenných papírů. Výše 

kurzu závisí na dosahovaných i očekávaných hospodářských výsledcích společnosti, vývoji 

průmyslového odvětví, stavu ekonomiky apod. Na kurz dále působí i další faktory, 

například objem produkce firmy, vývoj jejího tržního podílu a schopnosti managementu. 

[9] 

 

Kurz akcií poroste v následujících případech: 

 Roste zisk společnosti a tržby; 

 Trh očekává výplatu vyšší dividendy; 

 Společnost provede úspěšnou restrukturalizaci; 

 Vyjde jiná pozitivní zpráva o společnosti (např. zpráva o získání velké 

zakázky, úspěch na nových trzích); 

 Roste produkce odvětví; 

 Poklesnou úrokové sazby; 

 Převis poptávky na trhu po akcii. 
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Kurz akcií bude klesat, pokud: 

 Poklesne zisk a obrat společnosti; 

 Klesá vyplácená dividenda; 

 Zásah vyšší moci či nehoda (požár, havárie); 

 Vyjde jiná negativní zpráva o společnosti; 

 Poklesne produkce odvětví; 

 Objeví se významné politické problémy; 

 Zvýší se úrokové sazby; 

 Převis nabídky na trhu. 

Obchodování s akciemi 

Obchody s akciemi probíhají na burze cenných papírů. Přímý přístup k obchodování 

na burze mají pouze obchodníci s cennými papíry tzv. brokerské společnosti, které jsou 

členy burzy. Dalšími účastníky obchodování na burze cenných papírů jsou bankovní domy 

či jejich dceřiné brokerské společnosti. Při obchodech s cennými papíry musí mít investor 

uzavřenou smlouvu s pověřeným brokerem, který bude plnit jeho pokyny nákupu či 

prodeje cenných papírů. Pokyny jsou následně realizovány prostřednictvím licencovaných 

makléřů. [9] 

Makléř 

Funguje jako prostředník investora. Jeho odměnou je provize, která je přímo vázána na 

obrat na investorově účtu. Odtud plyne pokušení doporučovat časté změny ve složení 

investic. Navíc, protože provize z různých investic se liší, může se objevit snaha 

doporučovat změnu těch investic, které mají nejvyšší procento provize. Makléři poskytují 

své služby proto, aby transakce s cennými papíry byly co nejjednodušší. Jediné, co musí 

investor udělat, je poskytnout makléři specifikaci pokynu. 

 

Investor musí specifikovat: 

1) Jméno firmy; 

2) Upřesnění pokynu zda se jedná o koupi či o prodej akcií; 

3) Sjednané množství; 

4) Po jakou dobu má být pokyn platný; 

5) Jaký typ pokynu má být použit. 
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Sjednané množství – při koupi nebo prodeji kmenových akcií dává investor pokyn, 

který se týká buď uzávěrky, drobné partie nebo obou. Uzávěrka (round lot) znamená, že 

pokyn je platný pro 100 akcií.  V případě 1 až 99 akcií se jedná o drobnou partii.  

Časové omezení – investor musí ve svém pokynu specifikovat časové omezení. Denní 

pokyn by mněl makléř vyřídit ještě ten den, kdy jej dostal od investora. Není-li pokyn 

vykonán v ten samý den, zruší se. Otevřené pokyny, známé také jako „platí, pokud 

nezruším“ (PPN) nebo GTC (good-till-cancelled), zůstávají v platnosti tak dlouho, dokud 

nejsou vykonány nebo nejsou investorem zrušeny. Opačným pokynem než GTC je pokyn 

„splň nebo zruš“, nebo „všechno nebo nic“. Tyto pokyny jsou zrušeny okamžitě, pokud je 

makléř nemůže vyplnit. 

Typy pokynů: 

Tržní pokyn – v něm jsou makléři dány instrukce, aby koupil nebo prodal stanovený 

počet akcií okamžitě. V této situaci je makléř povinen jednat tak, aby dosáhl nejlepší 

možnou cenu v době, kdy byl pokyn zadán. 

Limitovaný pokyn – v něm je makléři investorem stanovena limitní cena, za kterou 

má být pokyn proveden. 

Stop pokyn – investor musí stanovit stop cenu. Pokyn se provede v momentě, kdy 

tržní cena je rovná stop ceně. 

Stop limitovaný pokyn – je určen k překonání nejistoty vyvolané skutečnou cenou 

spojenou se stop pokynem. Při stop limitovaném pokynu investor stanoví dvě ceny – 

limitní cenu a stop cenu. 

[2] 

2.2.1.2  Obligace 

Obligace jsou dlouhodobý obchodovatelný cenný papír se stanovenou dobou splatnosti, 

který vyjadřuje závazek dlužníka (emitenta obligace) vůči věřiteli (majitel obligace).  

[2] 
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2.2.2 Komodity 

Komodity jsou hmotná aktiva, která mají jiné vlastnosti než akcie a obligace. Na rozdíl 

od akcií a obligací jsou komodity reálné věci, které vždy mají pro někoho nějakou 

hodnotu.  

Za komodity jsou považovány především suroviny. Mezi základní suroviny patří ropa, 

zemní plyn, pšenice, kukuřice, bavlna, sojové boby, hliník, měď, stříbro, zlato, dobytek, 

vepřové maso, cukr, káva, kakao, rýže, vlna, kaučuk, řezivo a zhruba dalších osmdesát 

surovin uvedených v komoditní ročence CRB 
1
. [3], [9] 

Komoditní trhy 

Komoditní obchodování je mezi obchodníky velmi oblíbené. Obchodníci (tradeři) se 

totiž při obchodování komodit nesetkávají s korupcí nebo účetními skandály, které mohou 

potkat uměle nadhodnocené akciové trhy. Fundamentální zprávy (odhady úrody, 

předpovědi počasí, úroveň exportů, velikost produkce atd.), které mají největší vliv na 

pohyb cen na komoditních trzích, zveřejňují renomované organizace v pravidelných 

intervalech, což zabraňuje možnosti jejich zneužití. Další výhodou obchodování komodit je 

využívání sezónnosti. Sezónnost znamená, že ceny jednotlivých komodit v konkrétních 

obdobích roku obvykle rostou, a v jiných naopak klesají.  

Komodity přitahují obchodníky také především díky požadavku velmi nízkých 

marginů k otevření a řízení obchodních pozic, velké leverage (finanční páky) a též pestré 

nabídky různých druhů komodit. I s poměrně malým účtem může investor kontrolovat 

velké hodnoty obchodovaných pozic. To je umožněno právě tzv. finančním pákovým 

efektem (leverage). [9] 

Princip pákového efektu – principem finančního pákového efektu je použití malého 

objemu vlastního kapitálu doplněného podstatně větším objemem cizího kapitálu na 

financování investice. Např. Investor nakupující akcie je v páce 1:2. To znamená, že 

polovina peněz je jeho vlastních, druhou polovinu půjčuje broker. Pokud se cena akcií 

propadne o 10 %, investor přichází o 20 %. [21] 

 

                                            
1
 CRB Commodity Yearbook je komoditní ročenka, která obsahuje informace o všech 

obchodovaných komoditách. Vydává jí The Commodity Research Bureau, která je nestarší 
analytickou komoditní společností. 
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Účastníci komoditního trhu 

Na komoditních trzích existují dvě základní skupiny obchodníků. Tzv. hedgers (jistící 

se subjekty) a spekulanti. 

Jistící se subjekty (hedgers) se účastí ve futures operaci pojišťují proti nepříznivému 

cenovému pohybu příslušné komodity na příslušném trhu. Hedgers představují pěstitele, 

producenty či zpracovatele dané komodity. Jejich cílem není obchodovat a spekulovat 

s futures kontrakty, ale zajistit se. Například zpracovatelé kávy jsou nákupem futures 

kontraktů na kávu zajištěny proti nepříznivému vývoji ceny kávy na trzích. Ta může být 

ovlivněna velikostí a kvalitou úrody v závislosti na počasí. Pokud se cena kávy bude na 

trzích zvyšovat, zpracovatelé budou nuceni kupovat surovinu na zpracování dráže. Proto se 

zajistí nákupem komoditního futures kontraktu na kávu. 

Spekulanti tvoří druhou hlavní skupinu účastníků v komoditních obchodech. Tato 

skupina obchodníků (spekulantů) nemá zájem fyzicky koupit nějaké komodity. Spekulanti 

obchodují s komoditními kontrakty výhradně za účelem získání profitu z pohybu cen 

komodit. Při očekávání nárůstu ceny komodity spekulanti nakoupí komoditní kontrakty a 

při dosažení požadované ceny komodity tyto kontrakty prodají. Pokud očekávají pokles 

nějaké komodity, prodají komoditní kontrakt tzv. nakrátko (short sale) a později se snaží 

kontrakt nakoupit levněji s cílem inkasování zisku z rozdílu. 

[9] 

Komoditní kontrakty: 

Futures  – termínované obchody, které mají standardizovanou podobu. Principem tzv. 

futures obchodů je to, že dnes uzavřené ochody jsou vypořádány k pevně stanovanému 

datu v budoucnu. Futures se obchoduje na tzv. margin, což znamená, že investor na ně 

vynakládá jen určitou část skutečné hodnoty obchodu. Zpravidla jde o 5 až 10 % nominální 

ceny tzv. kontraktu, který obsahuje přesně stanovené množství určité komodity. Jejich 

prostřednictvím se pak s komoditními futures obchoduje. Futures kontrakty je možné 

obchodovat výhradně na organizovaných trzích (burzách). Jde o  

tzv. pevný obchod, kdy k danému termínu má jedna strana povinnost koupit a druhá strana 

má povinnost prodat. Při vypořádání futures obchodů vstupuje mezi obě strany clearingové 

centrum (clearingové banky), které garantuje vypořádání. [4], [7] 
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Furures fixují cenu. Ale cena samotného futures nikdy pevná není. Proces nikdy 

nekončí, kolísá nahoru a dolů podle nabídkových a poptávkových odhadů kupců a 

prodejců o tom, jak bude konkrétní komodita ceněna v určitém čase v budoucnu. Nejdelší 

kontrakt je obyčejně na dva roky, nejkratší bude ten, který má termín splatnosti nejbližší 

následující měsíc. Ceny se mění na základě nových informací (např. zamoření hmyzem má 

vliv na úrodu pšenice, politický vývoj země ohrožuje těžbu komodity) nebo nového vývoje 

situace (např. Brazílie bude používat více svého cukru na výrobu etanolu, tedy sníží tím 

celosvětové vývozy cukru). [3] 

Opce – je kontrakt, který dává kupujícímu opce právo, nikoliv však povinnost, koupit 

či prodat komoditu, aktivum či futures kontrakt za předem stanovenou cenu během 

sjednané doby. Opce se označuje za tzv. podmíněný obchod, protože kupující opce může, 

ale nemusí, v budoucnu koupit nebo prodat. Pokud kupující využije své právo, prodávající 

(vypisovatel) opce musí vždy dostát svým závazkům. [22] 

Forward – je v principu shodný s futures kontraktem. Rozdíl spočívá v tom, že 

forvard se až na výjimky obchoduje mimo burzu. Z toho vyplívají další rozdíly. Futures 

kontrakt je standardizovaný co se týče objemu kontraktu, druhu komodity, splatnosti a na 

trhu se určuje pouze cena, zatímco forvard je individuální a podmínky závisejí na dohodě 

obou stran. 

Hedging (tzv. „hedžování“) – způsob ochrany proti prudkému růstu a prudkému pádu 

ceny komodity.  

Komoditní index – výhodou investování do komoditních indexů je šíře zastoupených 

komodit. Investor neinvestuje do každé komodity zvlášť, ale investuje do komoditního 

indexu, který obsahuje vybrané množství komodit. 

CRB Index (komoditní index Reuters/Jefferies) – je komoditní ukazatel, který funguje 

podobně, jako akciové indexy. Tento index funguje tak, aby poskytl široký reprezentační 

průměr napříč trendy na komoditních trzích. V současné době zahrnuje 19 následujících 

komodit (v závorce je uvedeno procentuální zastoupení v komoditním indexu):  

ropa (23 %), topný olej (5 %), zemní plyn (6 %), kukuřice (6 %), sojové boby (6 %), 

pšenice (1%), bavlna (5 %), zlato (6 %), stříbro (1 %), měď (6 %), skot (6 %), vepřové 

maso (1 %), kakao (5 %), káva (5 %), pomerančový džus (1 %), cukr (5 %), hliník (6 %), 

nikl (1 %), bezolovnatý benzín (5 %). [3]  
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DJ–AIGC Index (Dow Jones-AIG komoditní index) – žádná z komodit v tomto 

indexu nesmí tvořit méně ne 2 % a více než 15 % celku. Žádná se skupin komodit (např. 

energie, skot atd.) nesmí tvořit více než 33 % celku. Všechna data jsou zprůměrována za  

5 let. Index obsahuje 20 komodit: zemní plyn (12,32 %), měď (5,88 %), ropa (12,78 %), 

zinek (2,70 %), bezolovnatý benzín (4,05 %), nikl (2,66%), topný olej (3,85%),  

zlato (6,22 %), skot (6,09 %), stříbro (2,00 %), vepřové maso (4,35 %), cukr (2,97 %), 

pšenice (4,77 %), bavlna (3,16 %), kukuřice (5,87 %), káva (2,93 %), sojové  

boby (7,77 %), kakao (0,10 %), hliník (6,85 %), sojový olej (2,77 %). [3] 

RICI (Rogersův mezinárodní komoditní index) – je největším existujícím komoditním 

indexem, který byl vytvoře jako měřítko vývoje cen světových komodit. Obsahuje 36 

komodit, které zohledňují současný stav mezinárodního obchodu. Jednotlivé komponenty 

tvoří: ropa (21,00 %), ropa Brent (14 %), pšenice (7,00 %), kukuřice (4,75 %), bavlna 

(4,05 %), měď (4,00 %), hliník (4,00 %), sojové boby (3,00 %), zlato (3,00 %), 

bezolovnatý benzín (3,00 %), zemní plyn (3,00 %), olej z fazolových bobů (2,00 %),  

skot (2,00 %), stříbro (2,00 %), cukr (2,00 %), káva (2,00 %), olovo (2,00 %),  

zinek (2,00 %), topný olej (1,80 %), platina (1,80 %), nafta (1,20 %), stavební  

dříví (1,00 %), vepřové maso (1,00 %), kakao (1,00 %), nikl (1,00 %), cín (1,00 %), 

kaučuk (1,00 %), fazolové boby (0,75 %), kanola (0,67 %), pomerančový džus (0,66 %), 

oves (0,50 %), rýže (0,50 %), boby azur (0,50 %), paladium (0,30 %), ječmen (0,27 %), 

vlna (0,25 %). [3] 

GSCI (Goldman Sachs komoditní index) – složky tohoto indexu jsou váženy podle 

objemu světové produkce. Podle vlastního popisu GSCI je množství každé komodity 

v indexu určeno průměrnou produkcí za posledních 5 let. To znamená, že index GSCI je 

nejvíce navázán na energie. Váhy indexu se změní, pokud se cena konkrétní komodity 

zvýší. V současnosti zahrnuje 24 komodit napříč všemi sektory energií, průmyslových 

kovů, vzácných kovů, obilovin a jiných potravin a zemědělských komodit. Jednotlivé 

komponenty tvoří: ropa (28,60 %), ropa Brent (13,35 %), bezolovnatý benzín (8,35 %), 

topný olej (8,42 %), nafta (4,43 %), zemní plyn (9,34 %), hliník (2,90 %), měď (2,28 %), 

olovo (0,31 %), nikl (0,76 %), zinek (0,46 %), zlato (1,87 %), stříbro (0,20 %),  

pšenice (2,96 %), červená pšenice (1,29 %), kukuřice (2,91 %), sojové boby (1,76 %), 

bavlna (1,14 %), cukr (1,37 %), káva (0,65 %), kakao (0,25 %), živý skot (3,62 %), skot na 

výkrm (0,80 %), vepřové maso (1,99 %). [3] 
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2.3 Riziko investování 

Investiční činnost se většinou vztahuje k delšímu časovému období. Investor proto 

vždy musí počítat s určitým rizikem.    

Definice rizika: 

Nejistota je neurčitost, náhodnost podmínek nebo výsledek určitých jevů či procesů. 

Nejistotu chápeme jako nemožnost spolehlivého stanovení budoucích faktorů, které 

ovlivňují hospodářský výsledek investora. 

Riziko je druh nejistoty, kde je možné kvantifikovat pravděpodobnost vzniku 

odlišných výsledků. Riziko představuje nebezpečí, že dosažené výsledky investice se 

budou lišit od výsledků předpokládaných. 

[1] 

2.3.1 Vztah mezi výnosností investice a rizikem 

S růstem stupně rizika se snižuje bezpečnost investičních projektů. V důsledku toho 

tak investor požaduje vyšší výnos, neboť svým investičním vkladem podstupuje vyšší 

stupeň rizika.  

Druhy výnosnosti: 

1) Očekávaná výnosnost – výnosnost, kterou investor předpokládá dosáhnout 

z vložených peněžních prostředků (ve formě dividend, růstu ceny akcií apod.). 

2) Požadovaná výnosnost – výnosnost, kterou investor požaduje jako 

kompenzaci za odložení spotřeby a podstupování rizik. 

 

Požadovaná výnosnost = Bezriziková výnosnost + Riziková prémie  

Bezriziková výnosnost představuje výnos finančních a hmotných investic, které mají 

minimální riziko (např. státní dluhopisy, obligace velkých komerčních bank). Bezriziková 

výnosnost v sobě zahrnuje dva prvky, a to reálnou bezrizikovou výnosnost a míru inflace. 

Riziková prémie vychází nejčastěji z následujících příčin: 

 prémie za splatnost – čím delší doba splatnosti investice je, tím větší riziko 

vzniká. To je třeba vyvážit požadovanou výnosností investice. 
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 prémie za riziko podnikání – zohledňuje nesoustavné riziko spojené s oborem 

podnikání.  

 prémie za finanční riziko – pokud roste podíl cizích zdrojů, investor požaduje 

větší rizikovou prémii. 

[1] 

Magický trojúhelník investování 

Při rozhodování investora o provedení svých investic musí investor brát v potaz tyto 

faktory. Výnos, riziko a likvidita. Není možné maximalizovat výnos a likviditu a současně 

minimalizovat riziko. Proto si investor musí vybrat a preferovat určitý cíl tzv. „magického 

trojúhelníku“ investování. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Magický trojúhelník investování 

Zdroj: [10] 

 

2.3.2 Diverzifikace rizika 

Investor by se měl vždy snažit o zamezení ztrát ze své investice. Zvolením vhodného 

investičního portfolia tak může toto riziko neúspěchu výrazně snížit tím, že jej rozloží na 

co největší základnu. V případě, že se hodnota některé z investic propadá, ztráta způsobená 

tímto propadem může být vymazána růstem některé jiné investice. Za bezpečnější portfolio 

se obecně považuje takové, kde menší část svých finančních prostředků investor vloží do 

více rizikových aktiv a větší část finančních prostředků vloží do méně rizikových aktiv. 

[4] 

     Výnos 

    Likvidita     Riziko 
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2.4 Metody k analýze finančních trhů 

Existuje několik možností, jak analyzovat cenu na finančních trzích (cenu komodit, 

akcií, měnových párů apod.). Jedná se hlavně o metodu technické a fundamentální analýzy. 

2.4.1 Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza předpokládá, že každý finanční instrument (akcie, komodita 

apod.) má určitou „vnitřní hodnotu“. Předmětem zkoumání fundamentální analýzy je 

hledání podhodnocených aktiv k nákupu a nadhodnocených aktiv k prodeji. Fundamentální 

analýzu lze provádět na několika úrovních. Globální analýza zkoumá krátkodobé i 

dlouhodobé vlivy ekonomických ukazatelů na ceny různých finančních instrumentů 

(inflace, hospodářský růst, úrokové sazby apod.). Odvětvová analýza měří citlivost odvětví 

na hospodářský cyklus, rozsah a způsob vládní regulace, míru inovací v daném odvětví atd. 

Pomocí finanční analýzy jednotlivých titulů se potom stanoví odhad vnitřní hodnoty 

příslušného finančního instrumentu. [9] 

 Fundamentální analýza komodit 

Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje kurz komoditních kontraktů je velikost 

nabídky a poptávky. Pokud je nějaké komodity nedostatek, kurz roste. A naopak, pokud je 

nějaké komodity na trhu nadbytek, kurz klesá. Dalším faktorem jsou sezónní vlivy.  

Např. obilniny procházejí cyklem od setí po sklizeň. V době sklizně se dostává na trh velké 

množství obilovin a zvýšená nabídka tlačí cenu dolů. Poté, co převis nabídky skončí, cena 

obilovin opět roste. Fundamentální obchodníci na komoditních trzích studují zásoby, 

sledují počasí, zabývají se změnou poptávky v globálním měřítku i v jednotlivých 

regionech. [9] 

2.4.2 Technická analýza 

Technická analýza předpokládá, že vývoj cen se pohybuje v trendech („býčí“ rostoucí 

trend a „medvědí“ klesající trend). Předmětem této analýzy jsou graficky znázorněné 

časové řady tržních cen nebo objemů obchodů. Cílem technické analýzy je především 

určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší 

pravděpodobností. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze 
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informace poskytované trhem samotným, jako jsou cena, volatilita a objem obchodů. 

Technickou analýzu lze použít prakticky na všech finančních trzích. [9] 

Volatilita 

Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosové míry a vyjadřuje 

tak míru rizika investice do určitého aktiva. Ve většině případů se výpočet dělá pomocí 

standardní odchylky historických výnosů za určité období. Výpočtem dostaneme hodnotu 

(číslo). Obecně platí, že čím nižší je číslo, tím nižší je oscilace volatility a naopak. Z toho 

vyplívá, že čím nižší volatilita je, tím větší šance je, že investice bude bezpečná. 

 

Vzorec č. 1 pro výpočet volatility: 

             
  

   

   
     

 

Kde:

                                                                                                       

                                                         

 

Vzorec č. 2 pro výpočet všeobecné volatility: 

                   σt = σ2                                    T . po et obchodn ch dn  

Roční volatilita je standardní odchylka σ2 z nástrojových ročních logaritmických 

výnosů. Logaritmické výnosy vycházejí z přirozených logaritmů podílů konečných a 

počátečních hodnot, tj.: 

          
  

  
  

 

Kde:                                                                                       

ROI log > 0 ……….zisk  ROI log < 0 ……….ztráta 

[39] 
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Klouzavé průměry 

Klouzavé průměry, nazývané jako „moving averages“ (MA), patří k nejvíc 

používaným technickým indikátorům. Jednou z možností využití klouzavých průměrů je 

identifikování rostoucího či klesajícího trendu. Význam klouzavých průměrů spočívá 

v tom, že tam kde cena v grafu protne klouzavý průměr, dává investorovi signál k nákupu 

či prodeji akcií nebo komodit. Čím je délka klouzavého průměru kratší, tím více falešných 

signálů může vysílat. Obecně se doporučuje nákup v momentě, kdy cena vyroste nad svůj 

klouzavý průměr a prodej v momentě, kdy cena poklesne pod svůj klouzavý průměr. [39] 

 

1) Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) 

Tento typ klouzavého průměru je jedním z nejpoužívanějších.  

 

Vzorec č. 3 pro výpočet SMA:  

    
            

 
 

 

Kde:     P cena komodity     …sledované období (počet dní) 

 

2) Exponenciální klouzavý průměr (EMA) 

 

Vzorec č. 4 pro výpočet EMA: 

                           

Kde:      
 

   
  P cena komodity  n perioda 

 

3) Vážený klouzavý průměr (WMA) 

Od předchozích dvou průměrů se liší tím, že WMA neklade stejnou váhu všem cenám 

v grafu. Těm posledním dává větší váhu než těm předchozím. 
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Vzorec č. 5 pro výpočet WMA: 

    
                  

      
 

 

Kde:   P cena komodity                                        n perioda 

[38] 

 

Trend 

Trend ve své podstatě není nic jiného než celkový pohyb ceny. Takový trend může 

trvat od několika minut až po mnoho let. Čím je trend časově delší, tím je silnější. 

1) Býčí trend (vzestupný trend) – postupně rostoucí ceny.  

2) Medvědí trend (klesající trend) – postupně klesající ceny. 

3) Boční trend – cena je stabilní (nestoupá ani neklesá). 

[9] 
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3 Komoditní burzy ve světě a v ČR 

Burza je místo, kde se střetává nabídka s poptávkou. Lze ji charakterizovat jako místo, 

kde se obchoduje. Charakteristickými znaky burzy jsou: 

 Zvláštní organizovanost tohoto trhu, zpravidla k tomu účelu zřízenou 

právnickou osobou; 

 Osobní omezenost trhu jen na určité subjekty; 

 Omezenost předmětu trhu jen na zboží o velkých objemech, zastupitelné a 

připuštěné na tento trh; 

 Fyzická nepřítomnost zboží, které je předmětem obchodu na tomto trhu; 

 Trh se pravidelně opakuje na určitém místě; 

 Trh, který je postaven pod státní dozor; 

 Trh, jehož podmínky jsou standardizovány; 

Členění burz 

Základním kritériem členění burz na různé druhy je předmět burzovního obchodu, 

tedy jinak řečeno charakter zboží, s nímž se na burze obchoduje. Zboží, které je 

předmětem burzovního obchodu, se dělí do dvou základních skupin. Tyto skupiny jsou: 

1) Zboží ideální – sem patří např. cenné papíry a devizy. 

2) Komodity – zboží, jež má podobu hmotných předmětů nebo služeb.  

Podle předmětu burzovního obchodu můžeme rozlišovat: 

1) Burzy efektové – ty se dále dělí: 

 burzy cenných papírů 

 burzy devizové. 

2) Burzy komoditní – ty se dále dělí: 

 burzy obecné – zde lze obchodovat s jakýmkoliv druhem burzovního 

zboží 

 burzy speciální – zde se obchoduje pouze s jedním či několika málo 

druhy zboží  

Jednotlivé burzy se zpravidla specializují na obchody s určitými instrumenty (např. 

s akciemi, dluhopisy a podílovými listy, s finančními deriváty), s různým termínem plnění, 
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způsobem vypořádání či záměrem obchodníků uzavírat obchod.  Z hlediska času se 

burzovní obchody člení: 

1) Promptní obchody – k dodání cenných papírů a jejich zaplacení dochází 

pouze v několika málo dnech po uzavření samotného obchodu. Na promptních 

trzích probíhají zpravidla efektivní obchody, jejichž cílem je skutečně koupit či 

prodat cenný papír. Ve stanoveném čase tedy musí dojít ke skutečnému 

převodu cenného papíru mezi prodávajícím a kupujícím. 

2) Termínované obchody – mezi uzavřením obchodu a jeho plněním existuje 

určitý časový odstup (týdny, měsíce). Naprostou většinou termínovaných 

obchodů jsou diferenční obchody, jejichž cílem je získání kurzové diference, ke 

které by mělo dojít mezi datem uzavření obchodu a dohodnutým termínem 

plnění. 

[7] 

3.1 Kapitálový a komoditní trh v ČR 

V ČR má své zastoupení jak kapitálový trh, tak komoditní trh. Možností, kde 

obchodovat s vybranými investičními nástroji má investor více. Záleží na tom, zda 

investuje jako fyzická osoba či investuje přes svého makléře. 

3.1.1 Kapitálový trh v ČR 

Na českém kapitálovém trhu existují pro obchodování s cennými papíry dva 

organizované trhy. Jedná se o Burzu cenných papírů Praha a akciovou společnost  

RM-Systém. Vedle toho lze se zaknihovanými cennými papíry obchodovat také na 

mimoburzovním trhu OTC 

3.1.1.1  Burza cenných papírů Praha 

Akciová společnost Burza cenných papírů Praha vznikla v roce 1992 a je největším 

organizátorem trhu s cennými papíry v ČR. Je založena na členském principu, přičemž 

členy burzy se mohou stát pouze fyzické a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, 

jejichž předmětem činnosti je obchodování s cennými papíry. [10] 
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3.1.1.2  RM-Systém 

Projekt mimoburzovního trhu RM-Systém vznikl v roce 1993. Jedná se o plně 

automatizovaný elektronický trh, který nemá centrální parket. Obchodovat lze přes internet 

prostřednictvím speciální klientské aplikace či aplikace na webových stránkách  

RM-Systému, nebo přímo na 75 obchodních místech. Podání pokynu k nákupu nebo 

k prodeji je zpoplatněno. Provizi si RM-Systém také účtuje z realizovaných obchodů. 

Obchodování s cennými papíry se provádí každý pracovní den prostřednictvím plně 

elektronického systému párování nabídky s poptávkou. Kromě obchodování zajišťuje  

RM-Systém také vypořádání obchodů. Vypořádání je garantováno prostřednictvím 

systému předobchodní validace, v rámci kterého jsou pokyny k prodeji validovány ve 

Středisku cenných papírů a pokyny ke koupi v registru korunových účtů RM-Systému. 

[10] 

3.1.1.3  Neorganizovaný trh OTC 

Na neorganizovaném trhu jsou uzavírány obchody, v rámci kterých se zúčastněné 

strany svobodně dohodnou na předmětu obchodu, počtu cenných papírů, ceně, způsobu a 

času vypořádání. U zaknihovaných cenných papírů je vypořádání těchto transakcí 

realizováno buď přímo ve Středisku cenných papírů. V případě listinných cenných papírů 

provádí vypořádání pouze Centrální depozitář cenných papírů. Vypořádání na 

neorganizovaných trzích probíhá podle požadavku zákazníka buď jako dodávka proti 

zaplacení, nebo jako dodání bez zaplacení. [10] 

3.1.2 Komoditní trh v ČR 

Na českém komoditním trhu existují pro obchodování s vybranými komoditami čtyři 

specializované burzy.  Tři z nich mají svou fyzickou formu a jejich pobočky se nacházejí 

v Kladně, Olomouci a v Říčanech. Čtvrtá komoditní burza, burza PXE, má formu pouze 

elektronickou.   

3.1.2.1  Českomoravská komoditní burza Kladno 

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995. Od svého založení se 

profilovala jako univerzální komoditní burza orientovaná na širokou škálu průmyslových a 

zemědělských komodit. K významnému rozšíření obchodovaných komodit došlo v roce 
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2002, kdy se burza podílela na konstituování liberalizovaného trhu s elektřinou. V tomto 

roce zřídila samostatnou obchodní sekci Energetická burza. V součastné době má 

Českomoravská komoditní burza Kladno čtyři obchodní sekce. Energetickou burzu, 

dřevařskou burzu, burzu s průmyslovými komoditami a burzu odpadů. V roce 2013 dosáhl 

objem obchodů výše 4 445 tis. Kč. [13] 

3.1.2.2  Hraprako komoditní burza  

Hraprako komoditní burza sídlí v Olomouci. V současné době má jako předmět 

burzovních obchodů zapsánu širokou škálu průmyslových a zemědělských komodit. Burza 

zaznamenává ročně poměrně malý počet uzavřených obchodů avšak s poměrně velkým 

finančním objemem. V roce 2012 dosáhl objem obchodů 1 289 tis. Kč. [14] 

3.1.2.3  Komoditní burza Říčany 

Předmětem burzovních obchodů komoditní burzy v Říčanech jsou průmyslové 

komodity, konkrétně nerostné suroviny, barevné kovy a jejich slitiny, polotovary a 

výrobky. Burza zaznamená ročně poměrně malý finanční objem i počet uzavřených 

obchodů. [15] 

3.1.2.4  PXE komoditní burza 

PXE vznikla jako specializovaná komoditní burza pro obchodování s elektrickou 

energií, a to v podobě komoditních futures s fyzickou dodávkou nebo s finančním 

vypořádáním. Jedná se o typický velkoobchodní trh, kterého se účastní zejména banky a 

licencovaní obchodníci s elektřinou. Obchodování na PXE probíhá v elektronickém 

systému kontinuálně nebo aukčním způsobem. Cenové informace PXE jsou určující pro 

velkoobchodní trh se silovou elektřinou v ČR. [16] 

3.2 Nejvýznamnější světové kapitálové trhy 

Na světových kapitálových trzích dochází od 80. let 20. století k revolučním změnám. 

Na jejich počátku stálo odstranění obchodních bariér a překážek v kapitálových tocích, 

následná deregulace a liberalizace finančního podnikání, politická a ekonomická 

transformace v zemích střední a východní Evropy a související privatizační procesy a 
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především technologický pokrok. V důsledku těchto procesů tak podle Světové banky od 

počátku 80. let probíhá tzv. třetí vlna globalizace.  

3.2.1 London Stock Exchange 

Počátky londýnského burzovního trhu spadají do 17. století, kdy se nákup a prodej 

akcií různých společností uskutečňoval v kavárnách. K velké expanzi burzovního trhu ve 

Velké Británii došlo v 19. století, kdy bylo založeno dvacet regionálních burz. Ve  

20. století regionální burzy vytvořili federaci burz a později se sedm burz ve Velké 

Británii, Severním Irsku a Irské republice spojilo v jednu společnou burzu International 

Stock Exchange. Počátkem 90. let byla činnost regionálních burz ukončena a nahrazena 

reprezentacemi londýnské burzy ve velkých městech. V Dublinu byla vytvořena 

samostatná a nezávislá burza. Londýnská burza změnila svůj oficiální název na London 

Stock Exchange (dále jen LSE). LSE plní funkci primárního i sekundárního trhu. Mezi 

nejdůležitější segmenty LSE patří trhy britských a irských akcií, zahraničních akcií, 

vládních dluhopisů, korporátních a municipálních dluhopisů, opčních listů, depozitních 

certifikátů, opcí a alternativní investiční trh. [10] 

3.2.2 Euronext 

Euronext N. V. se sídlem v Amsterdamu je burzovní aliancí, která vznikla v září roku 

2000 spojením burz v Amsterdamu, Bruselu a Paříži. O dva roky později převzala aliance 

také derivátovou burzu LIFFE (London International Financial Futures and Options 

Exchange) a sloučila se s portugalskou burzou BVLP (Bolsa de Velores de Lisboa e 

Porto). V listopadu 2005 získal Euronext majoritní podíl v provozovateli elektronického 

trhu cenných papírů s fixním výnosem. Akvizice byla uskutečněna formou joint venture 

s italskou burzou cenných papírů v poměru 51:49. V roce 2006 se NYSE (New York Stock 

Exchange) dohodla na spojení s evropskou burzovní aliancí Euronext. Nová společnost 

nazývaná NYSE Euronext se sídlem v New Yorku a mezinárodním sídlem v Paříži a 

Amsterdamu se stala největší burzovní společností na světě s globálními aktivitami na 

obou stranách Atlantiku. [10] 
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3.2.3 NYSE 

Největší burzou s cennými papíry na světě je NYSE (New York Stock Exchange) se 

sídlem v New Yorku. Tato burza vznikla již v roce 1792. NYSE má soukromoprávní 

charakter a právní formu akciové společnosti s organizační strukturou anglosaského typu. 

Je založena na členském principu, a tedy pouze členové burzy se mohou účastnit 

obchodování. Členy burzy mohou být pouze fyzické osoby, které si zakoupí či pronajmou 

tzv. křesla od jejich vlastníků. Označení „koupě křesla“ vychází z tradice od roku 1868 a 

znamenala získání židle v hloučku obchodujících s akciemi. Vlastnit křeslo na NYSE je 

určitým měřítkem síly, prestiže a schopností. Cena takového „křesla“ se může pohybovat 

v řádech milionů dolarů (v roce 2005 cena křesla dosáhla částky 3 000 000 USD). Na 

NYSE jsou obchodovány akcie největších a nejbonitnějších amerických společností, ale i 

akci prestižních zahraničních firem. NYSE rovněž zajišťuje primární trh nových emisí. 

Kromě akcií mohou investoři na NYSE investovat do dluhopisů, instrumentů uzavřených 

podílových fondů, burzovně obchodovaných fondů EFT´s, které umožňují investovat do 

balíku akcií zastoupených v globálních tržních indexech. [10] 

3.2.4 NASDAQ 

Americký mimoburzovní trh NASDAQ byl zahájen v roce 1968. V roce 1998 se 

NASDAQ spojil s burzou AMEX (American Stock Exchange), druhou největší parketovou 

burzou v USA. Obchodování na NASDAQ neprobíhá přes specialisty jako na NYSE, ale 

zajišťují jej tvůrci trhu. Pro každou obchodovanou emisi musí funkci tvůrců trh vykonávat 

minimálně dvě makléřské firmy. Ostatní makléřské firmy mohou s danými tituly 

obchodovat pouze jejich prostřednictvím. [10] 

3.2.5 TSE 

Tokijská burza TSE byla založena v roce 1878. Ve 20. století byla ovládána velkými 

společnostmi a předmětem obchodu byly především státní dluhopisy. Obchod s akciemi se 

začal významněji rozvíjet až později. Tokijská burza cenných papírů je z hlediska tržní 

kapitalizace druhou největší burzou na světě a vůbec nejvýznamnější burzou ze všech 

japonských burz (Tokyo Stock Exchange a Osaka Securities Exchange, Nagoya Stock 

Exchange, Kyoto Stock Exchange, Sapporo Stock Exchange). Členy tokijské burzy nejsou 
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fyzické osoby. Mohou jimi být výlučně investiční společnosti, které se zabývají obchody 

s cennými papíry. [10] 

3.3 Nejvýznamnější světové komoditní trhy 

Téměř každý stát na světě má svojí komoditní burzu. Většinou se specializují na 

komodity, které jsou pěstovány či přímo dobývány tom daném státě. V součastné době je 

velká poptávka po komoditách zejména v Číně a dalších rozvíjejících se trzích. Čína 

v tomto směru patří k největším spotřebitelům všech významných komodit. 

3.3.1 BM&F BOVESPA 

Brazilská obchodní a termínová burza (Brazil’s Bolsa de Mercadorias & Futuros) má 

pobočky v Sao Paolu a v Rio de Janeiro. Specializuje se hlavně na obchody s těmito 

komoditami -  kukuřice, etanol, arabská káva, ropa, cukr, sója a živý skot. [3] 

3.3.2 SHFE  

Termínovaná burza v Šanghaji (Shanghai Futures Exchange) patří k největším 

komoditním burzám v Číně. Jedná se o jednu z nejdůležitějších komoditních burz v Asii. 

Je regulována čínskou regulační komisí CSRC (China Regulatory  Commission). 

Obchoduje se zde s 12 komoditami – zlato, stříbro, měď, hliník, zinek, olovo, ocelové 

dráty, válcované plechy, ocelové výztuže, topný olej, přírodní kaučuk a bitumel (zvláštní 

druh asfaltu). [19] 

3.3.3 ICE Futures  

Komoditní burza ICE Futures patří k nejdůležitějším burzám v Evropě. Byla založena 

v roce 1980 jako Mezinárodní ropná burza IPE (London’s International Petroleum 

Exchange) se sídlem v Londýně. Později byla založena dceřiná burza Mezinárodní finanční 

termínová burza LIFFE (London International Financial Futures Exchange). V roce 2005 

se tyto burzy sloučily a vytvořily tak jednu z největších komoditních burz ICE Futures. Na 

této burze se obchoduje hlavně s energetickými komoditami, jako jsou ropné produkty 

(surová a rafinovaná ropa), ropa typu BRENT, zemní plyn, uhlí, elektřina a emisní 

povolenky. Burza nemá fyzické sídlo, kde by se obchodovalo. Obchoduje se pouze pomocí 

online platforem. [18] 

http://www.liffe.com/
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3.3.4 ASX 

Australská burza ASX se sídlem v Sydney patří mezi deset nejvýznamnějších 

kapitálových trhů na světě. Má téměř 150letou historii. Její součástí je také komoditní 

burza SFE (Sydney Futures Exchange), která se specializuje na obchodování s vlnou a 

živým skotem. [20] 

3.3.5 TOCOM 

Tokijská komoditní burza (Tokyo Commodity Exchange) patří k nejvýznamnějším 

burzám v Japonsku. Byla založena v roce 1951 jako Tokijská textilní burza. V roce 1952 

byla založena její dceřiná burza TRE (Tokyo Rubber Exchange). V roce 1982 byla 

založena TGE (Tokyo Gold Exchange), komoditní burza specializující se na obchody se 

zlatem a s drahými kovy.  Všechny tyto burzy se v roce 1984 sloučily a vytvořily tak 

Tokijskou komoditní burzu TOCOM. V současnosti se zde obchoduje hlavně s těmito 

komoditami – drahé a průmyslové kovy, kaučuk, ropa a jiné energetické produkty. [17] 

3.3.6 CBOT 

Chicagská komoditní burza patří mezi nejstarší komoditní burzy na světě. Byla 

založena již v roce 1848. V době vzniku se specializovala na obchodování se 

zemědělskými komoditami. V současné době se zde obchoduje s více než padesáti 

komoditami. [3] 

3.3.7 NYMEX 

Obchodní burza v New Yorku NYMEX (New York Mercantile Exchange) byla 

založena v roce 1882. Nejdříve se zde obchodovalo se sýrem, mlékem a vejci. Později se 

k potravinám přidávaly další komodity. V 70. letech 20. století se komoditní burza 

NYMEX začala specializovat na obchodování s drahými kovy. V současnosti se zde 

obchoduje hlavně s těmito komoditami – ropa, zemní plyn a další energetické produkty, 

drahé a průmyslové kovy. [3] 

  



Pavel Javůrek: Analýza investice do vybraných komodit 
 

2015  27 
 

4 Analýza investice do vybraných komodit 

V této kapitole si představíme vybrané komodity, které budou analyzovány ve 

sledovaném období let 2005 – 2014. Zajímá nás také vývoj inflace a vývoj úrokové míry 

státních dluhopisů. Detailnější analýza bude provedena u posledních dvou let z tohoto 

období, kde bude identifikována volatilita a směřující trend. 

4.1 Vybrané komodity 

K vybraným komoditám, které budou detailněji analyzovány, patří: 

4.1.1 Zlato 

Již před 4000 lety těžili zlato Egypťané. Zlato bylo velmi žádanou surovinou po 

mnoho století právě kvůli své jedinečné drahocennosti a kráse. První zlaté mince zavedl 

král Croseus již v 6. století před Kristem v malé Asii v Lýdijském království. Zlato je žlutý 

těžký prvek s vysokou třpytivostí, který je odolný vůči žáru, vlhkosti a většině 

rozpouštědel. Díky tomu, že je téměř nezničitelné, koluje po světě v různých formách 

veškeré jeho vytěžené množství.  

Hlavní producenti 

Zlato se těží na každém kontinentu. Pouze na Antarktidě je těžba zlata zakázána. 

Největší producentskou zemí je Jižní Afrika. Těsně za ní následují Spojené státy americké, 

Austrálie, Čína, Rusko a Kanada.  

Využití zlata 

Zlato je zásadní průmyslovou komoditou. Pro své vynikající vlastnosti vést teplo a 

elektřinu je primárně využíváno v elektronice. Další využití je ve výrobě šperků, 

dekorativních předmětů či ve stomatologii. 

[4] 
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4.1.2 Stříbro 

Počátky těžby stříbra se datují již 2 500 let před Kristem, kdy byla zaznamenána těžba 

v Malé Asii. Stříbro používali již antičtí Řekové pro výrobu prvních stříbrných mincí okolo 

roku 700 před Kristem. Stříbro je bílý a třpytivý kov. Nejčastěji se vyskytuje v kombinaci 

s dalšími prvky, jako je ruda a minerály. 

Producenti stříbra 

Většina stříbra pochází z Peru, Mexika, Austrálie, Číny a Spojených států amerických, 

kde je těženo se zinkem, mědí a olovem. 

Využití stříbra 

Stříbro je hlavně používáno v průmyslu, kde se oceňuje jeho výborná vodivost 

elektřiny a tepla. Další uplatnění stříbra je ve fotografickém průmyslu, elektronice, výrobě 

šperků a v neposlední řadě je stříbro v mnoha zemích ještě používáno jako měna v oběhu.  

[4] 

4.1.3 Měď 

Měď je kvůli svým rozličným kvalitám jedním z nejrozšířenějších materiálů 

používaných v průmyslu. Je to vynikající elektrický vodič a má vynikající antikorozní 

vlastnosti. Často se používá k výrobě slitiny bronzu a mosazi, které jsou ve skutečnosti 

pevnější než čistý kov sám o sobě. 

Producenti mědi 

Největším producentem mědi na světě je Chile. To je zodpovědné za třetinu produkce. 

Dalšími významnými producenty mědi jsou Austrálie, Indonésie a Spojené státy americké. 

Využití mědi 

Téměř tři čtvrtiny produkce mědi souvisí s výrobou elektrických produktů. Nejčastěji 

se jedná o elektrické kabely. 

[4] 
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4.1.4 Ropa 

Ropy vznikla před mnoha miliony lety díky rozkladu malých vodních organismů. Ve 

starověku se ropa používala jako materiál na stavbu lodí. Další její využití bylo ve 

stavebnictví, kdy byla používána jako pojivo při stavbě pyramid. Po celá staletí šlo pouze o 

málo využívanou komoditu. To změnila až průmyslová revoluce během 20. století, kdy se 

poptávka po ropě prudce zvýšila. V současnosti se jedná o nejvíce žádanou komoditu na 

světě. 

Hlavní producenti 

Největšími producenty surové ropy na světě jsou Saudská Arábie, Norsko, Rusko, 

Spojené státy americké, Írán, Čína, Mexiko, Venezuela a Indonésie. 

Využití ropy  

Existuje několik druhů ropy. Od těžké „hořké“ ropy až po lehkou „sladkou“ ropu. 

Každý druh má rozličné použití v závislosti na kapacitách jednotlivých rafinérií. „Sladkou“ 

ropu rafinérie preferují při výrobě leteckého a normálního benzínu, motorové nafty a 

topných olejů. 

[4] 

4.2 Analýza pohybu ceny vybraných komodit ve 

sledovaném období  

Zde je provedena analýza pohybu ceny vybraných komodit ve sledovaném období  

od 1. ledna 2005 až do 31. června 2014. Ceny komodit jsou udávány jako měsíční 

klouzavé průměry cen v jednotlivých obchodních dnech. V přílohách jsou uvedená 

všechna data, ze kterých vycházejí analyzované grafy. 

4.2.1 Vývoj ceny zlata ve sledovaném období 

Velikost kontraktu zlata je 100 trojských uncí. Cena kontraktu je uvedena v českých 

korunách za trojskou unci (Kč / 1 oz). 
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Graf 1: Vývoj ceny zlata v letech 2005 - 2014 

 

Zdroj: [26] 
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Graf 2: Procentuální vývoj ceny zlata v letech 2005 - 2014 

 

Zdroj:[26]

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

h
o

d
n

o
ta

 [
%

] 

sledované období [roky] 

zhodnocení zlata volatilita 



Pavel Javůrek: Analýza investice do vybraných komodit 
 

2015  32 
 

Cena zlata ve sledovaném období let 2005 až 2008 vykazovala celkem stabilní růst. 

V roce 2005 vzrostla cena zlata o 27,66 %. Následující rok byl stále ve znamení růstu.  

Cena zlata začátkem roku 2006 rostla a v květnu se dostala na své roční maximum  

14,59 %. Poté nastal prudký pokles ceny a hodnota zlata tento rok končila na ročním 

zhodnocení o 1,85 %.  Rok 2007 zaznamenal klidný a stabilní růst. Cena zlata vzrostla za 

tento rok o 7,2 %, což znamenalo celkový nárůst hodnoty zlata od 1. 1. 2005 o 48,20 %. 

První dva měsíce roku 2008 vykazovaly stagnaci. Cena zlata vzrostla pouze marginálně. 

V březnu 2008 však cena zlata poprvé od roku 2005 klesla o 0,5 %, v dubnu však tento 

pokles akceleroval a cena zlata se propadla o 8,06 %. V květnu nastal zvrat a cena zlata 

vzrostla o 36,20 %. Následoval opět prudký pád o 11, 51 %. Po zbytek roku byla volatilita 

ceny zlata zvýšená. Meziročně však cena zlata neustále rostla. Koncem roku 2008 hodnota 

zlata vzrostla o 62,74 % oproti hodnotě z ledna roku 2005. Začátek roku 2009 byl ve 

znamení velké volatility. Počátkem roku cena vzrostla o 13,70 %. Poté se cena začala 

propadat, aby tuto ztrátu koncem roku vymazala a zakončila rok 2009 se zhodnocením o 

13,97 %. Celkové zhodnocení zlata od roku 2005 již bylo celých 105,36 %. První polovina 

roku 2010 byla ve znamení stabilního růstu. V červnu tohoto roku se však cena zlata začala 

propadat a tento měsíc zaznamenala ztrátu 12 %. Ve druhém pololetí se cena zlata 

stabilizovala a koncem roku 2010 vykázala roční nárůst o 29,63 %. Celkové zhodnocení od 

roku 2005 bylo 170 %. První polovina roku 2011 zaznamenala lehký a stabilní pokles ceny 

zlata. Druhé pololetí však bylo ve znamení stabilního růstu a cena zlata ukončila tento rok 

s ročním přírůstkem o 27,52 %. Celkové zhodnocení od roku 2005 již bylo 223,67 %. Rok 

2012 byl celkem klidný. Po půlročním stabilním poklesu nastal v červenci obrat. Cena 

zlata až do konce roku rostla. Celkové zhodnocení zlata již nerostlo tak výrazně. Přesto 

však dosáhlo koncem tohoto roku zhodnocení o 231,35 %. Rok 2013 byl ve znamení 

celoročního poklesu ceny zlata. Koncem roku tak cena zlata ztratila 23,52 % oproti své 

lednové ceně. Celkové zhodnocení bylo ve znamení ztráty celých 80,81 %, a proto koncem 

tohoto roku celkové zhodnocení činilo pouze 150,54 %. Volatilita v roce 2014 byla malá. 

Cena zlata mírně stoupala i klesala. Celkové zhodnocení skončilo na hodnotě 163,90 %. 

Od roku 2005 do roku 2013 cena zlata vykázala býčí trend. Od roku 2013 se situace 

obrátila a nastoupil medvědí trend. Průměrné roční zhodnocení investice do zlata po celé 

sledované období činilo 17,25 %. 

 

4.2.2 Vývoj ceny stříbra ve sledovaném období 

Velikost kontraktu je 5 000 trojských uncí. Cena kontraktu je uvedena v českých 

korunách za trojskou unci (Kč / 1 oz).  
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Graf 3: Vývoj ceny stříbra v letech 2005 - 2014 

 

Zdroj:[25] 
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Graf 4: Procentuální vývoj ceny stříbra v letech 2005 – 2014 
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Cena stříbra v roce 2005 vykázala stabilní růst. Konec tohoto roku uzavírala na 

hodnotě nárůstu o 28,19 %. Téměř celou první polovinu roku 2006 cena stříbra neustále 

rostla. Poté nastal celkem prudký pokles až o 25 %. Po zbytek roku se střídal růst a pokles. 

Roční zhodnocení stříbra tak skončilo na hodnotě 29,5 %. Celkové hodnocení od roku 

2005 bylo 70,32 %. Rok 2007 i přes občasný nárůst zaznamenal celkově klesající trend. 

Cena stříbra se koncem tohoto roku propadla o 6,54 %. Celkové zhodnocení tak kleslo na 

úroveň 55,68 %.  Až do roku 2007 cena stříbra vykazovala býčí trend. Rok 2008 byl ve 

znamení velké volatility. Přes počáteční nárůst tak cena stříbra výrazně klesala, až dosáhla 

svého minima ve třetím čtvrtletí. Po zbytek roku cena stříbra lehce rostla. Celkové 

zhodnocení stříbra však stále klesalo.  Koncem roku 2008 tak činilo pouze 20,97 %. Rok 

2009 byl značně volatilní. Roční zhodnocení stříbra bylo 34,57 %. Celkové zhodnocení 

stříbra stouplo na 88,68 %. Začátkem roku 2010 cena stříbra lehce klesla. Poté však 

nastartovala stabilní a dlouhodobý býčí trend. Roční přírůstek ceny zlata v roce 2010 činil  

71,91 % a celkové zhodnocení stříbra od roku 2005 již bylo 235,26 %. V roce 2011 

pokračoval trvalý růst ceny stříbra. Po dosažení svého maxima však cena stříbra ve druhém 

čtvrtletí začala výrazně klesat. Roční zhodnocení ukončilo tento rok na hodnotě 11,73 %. 

Celkově však stříbro vzrostlo oproti hodnotě v roce 2005 o celých 249,73 %.  V prvním 

čtvrtletí roku 2012 cena stříbra rostla. Potom však nastal medvědí trend a celé druhé 

čtvrtletí bylo ztrátové. V třetím a čtvrtém čtvrtletí cena stříbra pomalu rostla. I přes značný 

pokles tak konec roku 2012 skočil na ročním zhodnocení o 0,75 %. Celkově hodnota 

stříbra vzrostla o 269,45 %. Celý rok 2013 byl ve znamení medvědího trendu. Roční 

zhodnocení skončilo na ztrátě o 34,31 %. Celkové zhodnocení stříbra pokleslo na hodnotu 

136,45 %. Rok 2014 byl mírně volatilní. Minimální růst ceny stříbra střídal minimální 

pokles. Celkové zhodnocení stříbra vykázalo mírný nárůst a skončilo na hodnotě  

141,21 %. Průměrné roční zhodnocení investice do stříbra za celé sledované období činilo 

14,86 %. 

 

4.2.3 Vývoj ceny mědi ve sledovaném období 

Velikost kontraktu je 25 000 liber. Cena kontraktu je uvedena v českých korunách za 

libru. Pozn. 1 libra = 453,59g 
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Graf 5: Vývoj ceny mědi v letech 2005 – 2014 

 

Zdroj: [23] 
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Graf 6: Procentuální vývoj ceny mědi v letech 2005 - 2014 
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Cena mědi v roce 2005 nastolila výrazný a stabilní býčí trend a koncem roku již 

vykazovala nárůst o 51,69 %. V roce 2006 tento růstový trend pokračoval až do poloviny 

roku, kde došlo k obratu. Cena mědi tak po určitém zaváhání nastolila medvědí trend. 

Roční zhodnocení mědi bylo 27,51 %, celkové zhodnocení od roku 2005 činilo 97,61 %. 

První polovina roku 2007 byla ve znamení růstu ceny mědi. V polovině roku však nastal 

obrat a cena mědi začala klesat. Roční zhodnocení mědi zakončilo poklesem o 2,77 %. 

Celkové zhodnocení pokleslo na hodnotu 67,03 %. Rok 2008 byl ve znamení krátkého 

růstu následovaným výrazným poklesem. Cena mědi se v tento bouřlivý rok propadla až 

pod počáteční ceny z roku 2005. Roční zhodnocení činilo ztrátu 51,24 %. Celkové 

zhodnocení mědi činilo ztrátu 14,57 %. V roce 2009 se však cena mědi začala zvedat a 

nastolila tak býčí trend. Roční zhodnocení mědi vykázalo růst o 86,25 %. Celkové 

zhodnocení mědi v roce 2009 činilo nárůst o 75,69 %. Rok 2010 byl stále ve znamení 

býčího trendu. Po malém zaváhání tak roční přírůstek ceny mědi narostl o 29,71 %. 

Celkové zhodnocení mědi v roce 2010 narostlo až o 144,16 % oproti ceně v lednu roku 

2005. V prvním čtvrtletí roku 2011 cena mědi dosáhla svého „pokrizového“ maxima. 

Následoval však prudký pokles, který se i přes mírný nárůst ve druhém čtvrtletí, zastavil na 

roční ztrátě 16,44 %. Celkové zhodnocení mědi v roce 2011 pokleslo na hodnotu  

104,61 %. Rok 2012 zahájila cena mědi malým růstem, který se ve druhém čtvrtletí 

přeměnil na pokles. Po zbývající část roku byla cena mědi mírně volatilní. Roční 

zhodnocení mědi v roce 2012 činilo ztrátu 3,36 %. Celkové zhodnocení mědi kleslo na 

hodnotu 115,48 %.  Rok 2013 cena mědi zahájila mírným růstem, který byl nahrazen 

klesajícím trendem. Roční zhodnocení mědi končilo na ztrátě 6,62 %. Celkové zhodnocení 

mědi pokleslo na hodnotu 103,11 %. Po mírném nárůstu ceny mědi v roce 2014 nastal 

návrat ke klesajícímu trendu. V červnu roku 2014 dosáhlo celkové zhodnocení investice 

mědi hodnoty 92,35 %. Průměrné roční zhodnocení investice do mědi za celé sledované 

období činilo 9,72 %. 

4.2.4 Vývoj ceny ropy Brent ve sledovaném období 

Velikost kontraktu je 1 000 barelů. Cena kontraktu je uvedena v českých korunách za 

barel. Pozn. 1 barel = 158,987 l 
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Graf 7: Vývoj ceny ropy Brent v letech 2005 – 2014 
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Graf 8: Procentuální vývoj ceny ropy Brent v letech 2005 – 2014 
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Cena ropy Brent v roce 2005 i přes malé zaváhání ve druhém čtvrtletí rostla. Po 

dosažení svého prozatímního maxima ve třetím čtvrtletí cena ropy Brent mírně poklesla. 

Roční zhodnocení ceny ropy Brent tak činilo 38,45 %. Rok 2006 byl mírně volatilní. 

Střídal se zde pokles s růstem. Cena ropy Brent ukončila tento rok ztrátou 13,42 %. 

Celkové zhodnocení ropy Brent v roce 2006 proto činilo pouze 28,39 %. V roce 2007 měla 

cena ropy Brent i přes malý pokles rostoucí trend. Roční přírůstek činil 40,39 %. Celkové 

zhodnocení ropy Brent činilo 60,06 %. Počátek roku 2008 byl ve znamení stagnace ceny. 

Ta byla však po prvním čtvrtletí nahrazena výrazným růstem, který koncem roku přešel do 

výrazného propadu. Hodnota ropy Brent klesla na své dlouhodobé minimum, kdy její roční 

zhodnocení skončilo ztrátou 47,57 %. Celkové zhodnocení ropy Brent vytvořilo svůj 

rekord, který tvořil ztrátu 16,30 % oproti výchozí hodnotě v roce 2005. První pololetí roku 

2009 bylo ve znamení výrazného růstu. Cena ropy Brent rostla a i přes volatilní druhé 

pololetí vytvořila roční zhodnocení 42,34 %. Celkové zhodnocení ropy Brent tvořilo nárůst 

o 31,39 %. První čtvrtletí roku 2010 cena ropy Brent pokračovala v nastoleném býčím 

trendu. Ve druhém čtvrtletí sice došlo k poklesu, přesto však roční zhodnocení ropy Brent 

skončilo v nárůstu o 24,62 %. Celkové zhodnocení ropy Brent činilo 71,07 %. Býčí trend 

pokračoval i v první polovině roku 2011, poté však nastal mírný pokles. Konec roku byl ve 

znamení dalšího růstu ceny ropy Brent. Roční zhodnocení tak skončilo na hodnotě růstu o 

17,64 %. Celkové zhodnocení ropy Brent činilo 104,26 %. Rok 2012 by značně volatilní. 

Nejprve cena ropy Brent dosáhla svého „pokrizového“ maxima. Poté však došlo 

k výraznému propadu ceny, dalšímu nárůstu a nakonec opět propadu. Roční zhodnocení 

ropy Brent skončilo na ztrátě hodnoty o 4,97 %. Celkové zhodnocení ropy Brent činilo 

105,47 %. Rok 2013 byl mírně volatilní. Pokles ceny byl vystřídán mírným růstem. Ten 

však netrval dlouho a cena opět klesala. Roční zhodnocení ropy Brent v roce 2013 činilo 

pouze 2,67 %. Celkové zhodnocení ropy Brent pokračovalo v mírném růstu, kdy hodnota 

tohoto zhodnocení na konci roku 2013 činila 117,24 %. První polovina roku 2014 byla ve 

znamení mírného býčího trendu. Celkové zhodnocení ropy Brent vzrostlo na hodnotu 

121,41 %. Průměrné roční zhodnocení investice do ropy typu brent za celé sledované 

období činilo 12,78 %. 
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4.2.5 Inflace 

V roce 2005 byla v ČR inflace na úrovni 1,9 %. Následující rok inflace vzrostla na 

hodnotu 2,5 %. Tento rostoucí trend byl zachován i v roce 2007, kdy hodnota inflace 

vzrostla na 2,8 %. V roce 2008 bylo dosaženo inflačního maxima, kdy hodnota inflace 

činila 6,3 %. V následujícím roce tato hodnota výrazně klesla. V roce 2009 byla inflace na 

hodnotě 1 %. Poté následoval mírný růstový trend. V roce 2010 byla inflace na hodnotě  

1,5 %. Další rok činila hodnota inflace 1,9 %. Růst inflace následoval i v roce 2012, kdy 

hodnota inflace činila 3,3 %. Poté následoval pokles inflace. V roce 2013 byl inflace na 

úrovni 1,4 % a v roce 2014 tato hodnota klesla až na 0,4 %. 

 

Graf 9: Inflace v letech 2005 - 2014 

 

Zdroj:[27] 
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4.2.6 Státní dluhopisy 

Státní dluhopisy jsou investory považovány za tzv. bezpečnou investici. ČR ročně 

vydá několik emisí státních dluhopisů s různou dobou splatnosti a s různým úrokovým 

procentem. V roce 2005 byly vydány státní dluhopisy s dobou splatnosti na 3 roky, které 

zaručovaly zhodnocení investice o 2,3 %. V roce 2006 byl tento úrok navýšen na 3,25 %. 

V roce 2007 stát nevydal dluhopisy s dobou splatnosti na 3 roky, ale nejmenší doba 

splatnosti činila 5 let. Tyto dluhopisy zaručovaly zhodnocení o 3,55 %. Následujícího roku 

se stát vrátil k dluhopisům s dobou splatnosti na 3 roky. V tomto roce byl zaručen úrok  

4,1 %. V roce 2009 byl tento úrok snížen na hodnotu 2,86 %. Následující rok byl úrok 

držen na hodnotě 2,8 %. V roce 2011 se tento úrok snížil na hodnotu 2,75 %. V roce 2012 

stát opět nevydává dluhopisy s dobou splatnosti na 3 roky a investoři se musí uchýlit 

k dluhopisům s dobou splatnosti na 5 let. Tyto dluhopisy zaručují výnos 3,3 %.  V roce 

2013 stát vydává dluhopisy s dobou splatnosti na 3 roky, které zaručují zhodnocení o  

2,5 %. V roce 2014 však tento úrok spadl až na hodnotu 0,85 %. 

 

Graf 10: Vývoj úrokové sazby státních dluhopisů v letech 2005 - 2014 

 

Zdroj:[28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [36], [37], [38] 
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4.2.7 Detailní analýza ceny zlata a jeho volatility  

Graf 11: Vývoj ceny zlata v letech 2012 - 2014 

 

Zdroj: [26] 
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Graf 12: Volatilita zlata v letech 2012 - 2014 

 

Zdroj: [26]
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Cena zlata ve sledovaném období roku 2012 – 2014 vykazovala mírně klesající trend. 

Za poslední rok tento trend zpomalil a od ledna roku 2014 vykazuje mírný růst. Vhodnou 

dobu k nákupu či prodeji dané komodity může investorovi napovědět průsečík grafu ceny 

zlata se čtvrtletním klouzavým průměrem. V červnu roku 2014 tento průsečík signalizoval 

vhodnou dobu pro nákup zlata. 

Volatilita byla ve sledovaném období na nízké úrovni. V posledních 12 měsících tato 

hodnota oscilovala mezi 3,4 – 7,89 %, přičemž posledních 6 měsíců byla tato hodnota 

stabilní a dosahovala průměrné hodnoty kolem 3,7 %. Tato nízká hodnota naznačuje, že 

v případě nakoupení zlata v době, kdy čtvrtletní klouzavý průměr protne graf ceny zlata 

zespoda, bude další vývoj této investice vcelku předvídatelný a bezpečný.
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4.2.8 Detailní analýza ceny stříbra a jeho volatility 

Graf 13: Vývoj ceny stříbra v letech 2012 – 2014 

 

Zdroj:[25]  
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Graf 14: Volatilita stříbra v letech 2012 – 2014 

 

Zdroj: [25]
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Cena stříbra ve sledovaném období roku 2012 – 2014 vykazovala mírně klesající 

trend. Za poslední rok tento trend výrazně zpomalil a od ledna roku 2014 vykazuje mírný 

boční trend. Vhodnou dobu k nákupu či prodeji dané komodity může investorovi 

napovědět průsečík grafu ceny stříbra se čtvrtletním klouzavým průměrem. V květnu roku 

2014 tento průsečík signalizoval vhodnou dobu pro nákup stříbra. 

Volatilita byla ve sledovaném období na zvýšené úrovni. V posledních 12 měsících 

tato hodnota oscilovala mezi 3,98 – 14,89 %, přičemž posledních 6 měsíců se tato hodnota 

postupně stabilizovala a dosahovala průměrné hodnoty kolem 5,4 %. Tato hodnota 

naznačuje, že v případě nakoupení stříbra v době, kdy čtvrtletní klouzavý průměr protne 

graf ceny stříbra zespoda, bude další vývoj této investice ještě vcelku předvídatelný a 

bezpečný.
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4.2.9 Detailní analýza ceny mědi a její volatility  

Graf 15: Vývoj ceny mědi ve sledovaném období 2012 – 2014 

 

Zdroj: [23] 
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Graf 16: Volatilita mědi v letech 2012 – 2014 

 

Zdroj: [23]
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Cena mědi ve sledovaném období roku 2012 – 2014 vykazovala mírně klesající trend a 

značnou volatilitu.  Vhodnou dobu k nákupu či prodeji dané komodity může investorovi 

napovědět průsečík grafu ceny mědi se čtvrtletním klouzavým průměrem. V květnu roku 

2014 tento průsečík signalizoval vhodnou dobu pro nákup mědi. 

Volatilita byla ve sledovaném období na zvýšené úrovni. V posledních 12 měsících 

tato hodnota oscilovala mezi 3,19 – 8,71 %, přičemž za posledních 6 měsíců tato hodnota 

dosáhla jak svého minima 3,19 %, tak i svého druhého maxima 7,87%. Průměrnou 

hodnotou však byla na úrovni 4,34 %. Tato hodnota naznačuje, že v případě nakoupení 

mědi v době, kdy čtvrtletní klouzavý průměr protne graf ceny mědi zespoda, bude další 

vývoj této investice ještě vcelku předvídatelný, ale již ne tak bezpečný.
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4.2.10 Detailní analýza ceny ropy Brent a její volatility  

Graf 17: Vývoj ceny ropy Brent ve sledovaném období 2012 - 2014 

 

Zdroj:[24] 
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Graf 18: Volatilita ropy Brent ve sledovaném období 2012 -2014 
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Cena ropy Brent ve sledovaném období roku 2012 – 2014 byla velmi volatilní. První 

rok byl ve znamení sestupného trendu. Od poloviny roku 2013 však nastal mírný stoupající 

trend. Vhodnou dobu k nákupu či prodeji dané komodity může investorovi napovědět 

průsečík grafu ceny ropy Brent se čtvrtletním klouzavým průměrem. V dubnu roku 2014 

tento průsečík signalizoval vhodnou dobu pro nákup mědi. 

Volatilita byla ve sledovaném období na zvýšené úrovni. V posledních 12 měsících 

tato hodnota oscilovala mezi 3,16 – 11,10 %, přičemž za posledních 6 měsíců se tato 

hodnota stabilizovala a dosáhla průměrné hodnoty 3,83 %. Tato hodnota naznačuje, že 

v případě nakoupení ropy Brent v době, kdy čtvrtletní klouzavý průměr protne graf ceny 

ropy typu Brent zespoda, bude další vývoj této investice ještě vcelku předvídatelný a 

bezpečný.
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5 Návrhy a doporučení  

5.1 Modelový příklad investování 

Modelový příklad se bude zabývat investorem, který se rozhodne v červnu roku 2014 

investovat částku 100.000 Kč. V uvedených kapitolách jsou představeny údaje, které by 

měly pomoci investorovi při rozhodování, do které komodity investovat. Ke zde 

analyzovaným komoditám jsou ještě připojeny alternativní investice. 

5.1.1 Investice do zlata 

Z provedené analýzy v kapitole 4.2.7. vyplývá, že vhodná doba investování do zlata 

byla právě v červnu roku 2014. Volatilita byla stabilní a měla vcelku nízkou průměrnou 

hodnotu 3,7 %. Pokud investor analyzuje celkový dlouhodobý vývoj zlata za posledních  

10 let tak zjistí, že zlato bylo jednou z mála komodit, která příliš neztratila na ceně v době 

hospodářské krize. V období let 2005 – 2013 vykazovala cena zlata stabilní a dlouhodobý 

rostoucí trend. V roce 2013 však došlo k mírnému klesajícímu trendu, který by se mohl 

v červnu roku 2014 změnit na stoupající trend. Všechny tyto ukazatele vypadají pro 

budoucího investora příznivě. Dlouhodobá průměrná roční výnosnost zlata byla 17,25 %. 

Podle všech dostupných údajů se zdá, že investice do zlata by mohla být úspěšná.  

5.1.2 Investice do stříbra 

Z provedené analýzy v kapitole 4.2.8. vyplývá, že vhodná doba investování do stříbra 

v nedávné minulosti byla v květnu roku 2014. Volatilita však byla mírně zvýšená a 

vykazovala hodnotu 5,4 %. Dlouhodobý vývoj ceny stříbra za posledních 10 let prozradí, 

že do roku 2007 cena stříbra vykazovala mírný růstový trend. V roce 2007 však nastal 

boční trend, který postupně přešel do mírného poklesu. Výrazný růstový trend přišel až 

v roce 2010. Momentálně je cena stříbra na konci klesajícího trendu. Cena stříbra je však 

lehce nad svým čtvrtletním klouzavým průměrem.  Dlouhodobá průměrná roční výnosnost 

stříbra byla 14,86 %. Podle všech dostupných údajů se zdá, že investice do stříbra by 

mohla být úspěšná. 
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5.1.3 Investice do mědi 

Z provedené analýzy v kapitole 4.2.9. vyplývá, že vhodná doba investování do mědi 

v nedávné minulosti byla v květnu roku 2014. Volatilita v posledním půlroce dosáhla své 

dvouleté minimum i maximum. Byla tedy zvýšená. Cena mědi byla za posledních 10 let 

značně volatilní. Momentálně se cena mědi nachází z dlouhodobého hlediska v mírně 

klesajícím trendu. Dlouhodobá průměrná roční výnosnost mědi byla 9,72 %. Podle všech 

dostupných údajů se investice do mědi zdá být nevhodná. 

5.1.4 Investice do ropy Brent 

Z provedené analýzy v kapitole 4.2.10. vyplývá, že vhodná doba investování do ropy  

Brent v nedávné minulosti byla v květnu roku 2014. Volatilita za posledních 6 měsíců byla 

vcelku stabilní a vykazovala průměrnou hodnotu 3,8 %. Z dlouhodobého hlediska se cena 

ropy Brent pohybovala v bočním trendu. Dlouhodobá průměrná roční výnosnost investice 

do ropy Brent byla 12,78 %. Podle všech dostupných údajů se zdá, že investice do ropy 

Brent by mohla být úspěšná. 

5.1.5 Alternativní investice 

5.1.5.1  Investice do portfolia složeného z daných komodit 

I když se žádná z výše uvedených investic nejeví jako výrazně ztrátová, uvedené 

portfolio složené z těchto komodit by mělo zaručit, že pokud by došlo k nějakým ztrátám, 

bude tato ztráta pokryta z výnosů jiných komodit. 

5.1.5.2  Investice do RICI  

Investováním do Rogersova mezinárodního komoditního indexu investor rozšíří své 

portfolio na 36 komodit. 

5.1.5.3  Investice do podílového fondu ČSOB - akciový mix 

Podílový fond ČSOB – akciový mix je akciový fond zaměřen na globální investování.  
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5.1.5.4  Investice do zlata a podílového fondu ČSOB – akciový mix 

Investor tímto rozložením investice v poměru 50 / 50 docílí toho, že v případě propadu 

komoditního trhu může participovat na případném vzestupu akciového trhu.  Nevýhodou 

jsou vyšší náklady na pořízení investice (platí se jak poplatek makléři tak poplatek za 

obhospodaření u podílového fondu)  

5.1.5.5  Investice do zlata, stříbra a podílového fondu  

ČSOB – akciový mix 

Investor může rozložením investice v poměru 33,3 / 33,3 / 33,3 diverzifikovat riziko 

ztráty při poklesu cen jednotlivých komodit. 

5.1.5.6  Investice do portfolia složeného pouze z kovů 

Toto portfolio je složené ze zlata, stříbra, mědi, platiny a palladia v  

poměru 20 / 20 / 20 / 20 / 20.  

5.1.5.7  Investice do zlata a akcií společnosti ČEZ 

Investor tímto rozložením investice v poměru 50 / 50 docílí toho, že v případě propadu 

komoditního trhu může participovat na případném vzestupu akciového trhu. Společnost 

ČEZ je jednou z největších energetických společností v ČR. 

5.1.5.8  Investice do akciového indexu S&P 500  

Akciový index S & P 500 (Standard and Poor´s 500) obsahuje akcie 500 největších a 

nejvýznamnějších společností obchodovaných v USA.  

5.1.5.9  Investice do akciového indexu DAX 30 

Akciový index DAX 30 (Deutsche Aktien Index 30) se skládá z 30 hlavních 

německých společností obchodovatelných na burze ve Franfurtu nad Mohanem. 

5.1.5.10 Investice do zlata a akciového indexu DAX 30 

Portfolio složené ze zlata a akciového indexu DAX 30 v poměru 50 / 50. 



Pavel Javůrek: Analýza investice do vybraných komodit 
 

2015  59 
 

Tabulka 1: Modelové příklady zhodnocení investice 

Investice Vklad [Kč] 
Zhodnocení investice [%] 

Hrubý výnos [Kč] Čistý výnos* [Kč] 
VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 Celkem 

zlato 100 000  2,72 1,80 -2,16 0,60 -2,07 2,99 12,09 -1,06 -0,21 14,90 114 900,86 113 289,10 
stříbro 100 000  5,68 -2,92 -4,41 -5,24 -5,05 2,79 13,52 -1,35 0,13 3,03 103 027,72 101 505,02 
měď 100 000  4,92 0,79 0,11 -0,41 0,94 -3,13 -2,46 0,43 7,57 1,20 101 197,48 99 688,50 

ropa Brent 100 000  -3,05 -1,51 -2,34 -9,05 -7,98 -19,30 -16,25 19,93 0,53 -39,56 60 440,18 59 236,88 
portfolio Au,Ag,Cu,Brent 100 000  2,57 -0,46 -2,20 -3,52 -3,54 -4,16 1,72 4,49 2,01 -5,11 94 891,56 93 429,87 

RICI 100 000  -5,05 -0,98 -6,61 -1,68 -6,53 -8,66 -5,40 3,80 -5,49 -31,11 68 890,00 67 623,33 
ČSOB podíl.fond 100 000  -0,02 -0,09 0,48 -1,81 5,46 -1,41 -0,01 5,14 -0,26 7,74 107 740,00 106 240,00 

zlato+ČSOB 100 000  1,35 0,86 -0,84 -0,60 1,69 0,79 6,04 2,04 -0,23 11,32 111 320,43 109 820,43 
Au+Ag+ČSOB 100 000  3,25  -0,09  -2,47  -1,75  -1,81  2,19  10,55  -0,12  -0,10  9,75 109 749,67 108 499,68 
portfolio kovy 100 000  2,21  0,41  -5,90  -1,23  -1,17  -0,24  4,77  0,07  -0,88  -1,96  98 040,09 96 554,79 

zlato + ČEZ 100 000  1,97  4,25  1,47  -3,04  -2,39  -1,07  5,48  3,32  0,41  10,51  110 505,43 108 926,64 
ČEZ 100 000  1,22 6,69 5,1 -6,68 -2,7 -5,13 -1,12 7,7 1,03 6,11 106 110,00 104 564,18 

S & P 500 100 000  -2,44 4,01 -2,8 3,68 2,41 -0,4 -1,81 4,78 -2,73 4,7 104 700,00 103 164,75 

DAX 30 100 000  -6,99 3,22 -3,27 -0,31 8,78 -2,08 11,53 3,58 6,39 20,85 120 850,00 119 193,63 

zlato +DAX 30  100 000  -2,13 2,51 -2,72 0,15 3,35 0,45 11,81 1,26 3,09 17,88 117 875,43 116 241,36 

Zdroj: [23], [24], [25], [26], [40], [41], [42], [43], [44] 

*čistý výnos = hrubý výnos - poplatek makléři (obvykle 0,5 – 1% z objemu obchodu při nákupu a při prodeji =l> Ø výše poplatku je 0,75 %)  

                                            - u ČSOB podílových fondů je poplatek za obhospodařování 2 % z objemu obchodu 
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V případě investice do futures kontraktů je třeba vždy počítat s náklady na odměnu 

makléři, který nákup kontraktu zprostředkoval. Tato odměna je obvykle v rozmezí  

0,5 % - 1 % z provedené transakce. U podílových fondů ČSOB – akciový mix je roční 

poplatek za obhospodařování ve výši 2 % z objemu obchodu. Čím častěji bude investor 

s futures kontrakty obchodovat, tím více za tyto obchody zaplatí a tím méně tak svou 

investici zhodnotí. 

Z výše uvedeného modelového příkladu je zřejmé, že nejlepší investicí byla 

alternativní investice do akciového indexu DAX 30. Ta dokázala za krátkou dobu vykázat 

zajímavý výnos 20,85 %. Druhý nejlepší výsledek zaznamenalo portfolio tvořené ze zlata a 

akciového indexu DAX 30. Toto portfolio vykázalo výnos 17,88 %. Třetí skončila 

investice do zlata. Ta dokázala za krátkou dobu dosáhnout výnosu 14,9 %. Tato hodnota 

není příliš vzdálená od její průměrné dlouhodobé roční výnosnosti 17,25 %. Čtvrtou 

nejlepší investicí byla investice do portfolia složeného z podílových fondů ČSOB a zlata. 

Tato investice dosáhla výnosnosti 11,32 %. Pátá skončila investice do portfolia složeného 

ze zlata a akcií společnosti ČEZ. Toto portfolio vykázalo výnos 10,51 %. Šestá skončila 

investice do portfolia složeného z podílových fondů ČSOB, zlata a stříbra. Tato investice 

dosáhla výnosnosti 9,75 %. Obě tyto portfolia značně profitovala z růstu ceny zlata. 

Samotná investice do podílových fondů ČSOB vykázala výnosnost investice 7,74 %. 

Investice do akcií společnosti ČEZ vykázaly růst o 6,11 % a investice do akciového indexu 

S & P 500 vykázaly výnos 4,7 %. Zbylé investice nebyly příliš úspěšné. Investice do 

stříbra vykázala výnosnost investice pouze 3,03 %, což je výrazný propad oproti průměrné 

dlouhodobé roční hodnotě výnosnosti 14,86 %.  Investice do mědi vykázala výnosnost 

pouhých 1,20 %. Průměrná dlouhodobá výnosnost mědi však byla 9,72 %. K nejhorším 

investicím patřila investice do ropy Brent, která skončila výraznou ztrátou 39,56 %. 

Průměrná dlouhodobá roční výnosnost ropy Brent však byla 12,78 %. Portfolio složené 

z kovů skončilo ve ztrátě 1,96 %. Portfolio složené ze zlata, stříbra, mědi a ropy Brent 

skončilo ve ztrátě 5,11 %. Zajímavá je také ztráta investice do komoditního indexu RICI, 

která svou hodnotu ztratila o 31,11%. To bylo způsobeno hlavně velkým poklesem ceny 

ropy. Tuto ztrátu nedokázalo smazat ani ostatních 34 komodit, ze kterých se komoditní 

index RICI skládá.   
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Zajímavé je zjištění, že i přes podobné počáteční parametry investice do zlata a ropy 

Brent došlo k dvěma naprostým opakům. Obě dvě komodity měly téměř shodnou 

volatilitu. Volatilita zlata měla průměrnou hodnotu 3,7 %, volatilita ropy Brent měla 

průměrnou hodnotu 3,8 %. Zlato vykazovalo spíše boční trend, ropa Brent vykazovala býčí 

trend. Obě investice se zdály být výhodné a relativně bezpečné. Investice do zlata tyto 

předpoklady potvrdila a skončila úspěšně. Investice do ropy Brent naproti všem 

předpokladům skončila fiaskem.  Z toho vyplývá, že provedená technická analýza sice 

investorovi v rozhodování může pomoci, nelze se však na ni stoprocentně spolehnout.    
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6 Závěr 

„Budování bohatství vyžaduje velkou dávku odvahy a opatrnosti. Když však již 

bohatství máte, chce to desetkrát tolik duchaplnosti, abyste si jej udrželi“ 

                Nathan Mayer Rotschild 

Investice do komodit se jeví z dlouhodobého hlediska jako velmi zajímavá. 

V dlouhodobém horizontu všechny sledované komodity vykázaly slušný průměrný roční 

výnos. Nejlepší dlouhodobé zhodnocení vykázalo zlato. Následovalo stříbro, ropa Brent a 

měď. Z krátkodobého hlediska je však situace poněkud odlišná.  Nejlepší krátkodobé 

zhodnocení investice prokázala investice do akciového indexu DAX 30, následovanou 

investicí do portfolia složeného z indexu DAX 30 a zlata. Investice do samotného zlata 

skončila jako třetí nejúspěšnější. Následovala ji investice do portfolia složeného z 

podílových fondů ČSOB a zlata. Investice do akcií společnosti ČEZ a akciového indexu  

S & P 500 již nebyly tolik výnosné. Ropa Brent je velmi volatilní a z tohoto důvodu ji není 

rozumné držet po delší dobu. Je vhodná na krátkodobé spekulativní obchody, tzv. obchody 

na krátko. Investice do stříbra a mědi vykázala minimální krátkodobé výnosy. Investice do 

státních dluhopisů je sice velmi bezpečná, bohužel je málo výnosná. Výnos z této investice 

je jen o něco málo vyšší, než byla hodnota inflace. 

 U investování také hraje výraznou roli psychologie. Každý investor je svým 

způsobem náchylný podlehnout davové psychóze. Je jedno, zda trend postupuje podle 

špatných pravidel. Když se ceny zvednou příliš rychle, dříve nebo později tento trend 

ovládnou masové emoce chamtivosti či strachu. Bez ohledu na tržní ukazatele a statistiky, 

situace na trhu se bude vždy odvíjet od nálady investorů. Pokud nastane panika, padají 

ceny i u komodit, u kterých by rozumný a informovaný investor čekal růst.  

Dlouhodobá investice je však, jak se zdá, celkem imunní na tyto momentální výkyvy 

trhu. Pokud je investor dostatečně klidný a rozvážný, přečká tento výkyv beze ztráty. 

Hodnota jeho investice se vždy po uplynutí takového výkyvu zvýší. Jak vyplývá 

z analyzovaných grafů, pouze měď a ropa Brent ztratila v době celosvětové hospodářské 

krize svou původní hodnotu.  Obě komodity však již během dalšího roku nastartovaly svůj 

růst. Pokud by ale investor zpanikařil a těchto komodit se zbavil, utržil by poměrně vážnou 

ztrátu.  



Pavel Javůrek: Analýza investice do vybraných komodit 
 

2015  63 
 

Velmi důležité je načasování investice. Vždy je třeba situaci na trhu po delší dobu 

sledovat, analyzovat trendy a pokusit se predikovat vývoj trhu. Investiční trend má 

většinou 3 fáze.  V první fázi začínají ceny pozvolna růst, avšak ne o tolik, aby se o ně 

zajímala širší veřejnost. Tato fáze je jednou z nejziskovějších, ale identifikuje ji pouze 

malé procento investorů. Širokou investiční veřejnost a média tento růst nezajímá. Druhou 

fázi je jednodušší identifikovat. Ceny již dosahují viditelných ziskových momentů. Tato 

fáze býčího trhu přiláká většinu investorů. Každý investor je přesvědčen, že ceny ještě 

porostou. Nálada na trhu je zatím velmi optimistická, začínají si jí všímat i média a 

investiční veřejnost. Ve třetí fázi ceny akcelerují svůj růst a rostou geometrickou řadou. V 

tisku každý den radí jak a kam investovat, široká veřejnost se o investování začíná zajímat.  

Tato fáze je i přes rostoucí trend konečná. Jednoho dne tato bublina praskne a je jen na 

investorovi, ve které fázi tuto bublinu opustí. Sebemenší pokles ceny je potom jasným 

varovným signálem k opuštění této nafouknuté bubliny. 

Investor by měl mít vždy na paměti, že každá provedená analýza zobrazí pouze to, co 

se již událo. Dívá-li se investor zpět, vždy přesně vidí, kdy měl své akcie nakoupit a kdy je 

měl prodat. Minulost je jasně daná, budoucnost je však nejistá. Nikde není zaručeno, že to 

co se již stalo, stane se ještě jednou. Investování je tak pouze spekulace. Obrazně jde o 

trochu jinou forma kasina. Pokud bude mít investor dostatek informací a disciplíny, může 

zvítězit.  Pokud se ale bude snažit spekulovat a porazit trh denním obchodováním, pak 

zvítězí pouze jeho makléř. 
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