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Abstrakt  

Bakalářská práce se věnuje sestavení investičního doporučení pro podílový fond. 

Komparovány budou vybrané akcie automobilového průmyslu v Evropské unii. 

V teoretické části bakalářské práce jsou uvedeny postupy, které jsou aplikovány 

v praktické části na analyzované akcie společností za pomoci informací z veřejných 

zdrojů. V závěru práce je podle zjištěných výsledků analýz společností sestaveno 

nejvhodnější investiční doporučení. 

 

Abstract 

Bachelor´s thesis is dedicated to preparation of the investment recommendation for the 

mutual fund. Selected shares of the automotive industry in the European Union will be 

compared.The theoretical part of the bachelor´s thesis describes the procedures that are 

applied in the practical part on the analyzed shares of the companies using information 

from public sources. At the end of the thesis, according to the most frequent analyzes, the 

best investment recommendation is made.  
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ÚVOD 

Investice jsou v západním světě věcí, která je naprosto běžná. Mnoho lidí se pro        

ně rozhoduje, jelikož chtějí, aby se jejich majetek zvyšoval a aby byly jejich volné 

finanční prostředky efektivně využívány. I v naší zemi se dostávají investice v posledních 

letech do popředí, protože lidé se nechtějí spoléhat pouze na to, že je zajistí stát a chtějí 

své volné prostředky využívat efektivně. Dnes mohou investovat jednotlivci jak sami,  

tak se zapojit do kolektivního investování. Díky němu se mohou dostat i menší investoři 

k zajímavým titulům a prostředky investovat ještě výhodněji.  

I společnosti, které zajišťují možnost kolektivního investování, se musí spoléhat        

na kvalitní informace a analýzy, díky kterým bude jejich portfolio sestaveno tak,      

aby dosahovalo nejvyšší možné výnosnosti vzhledem k riziku. K tomu využívají jak 

svoje analytiky, tak i externí společnosti, které sestavují vhodná investiční doporučení.  

Cílem mé práce je vypracování návrhu investičního doporučení pro nákup akcií 

evropských automobilových společností do podílového fondu. 

Správce podílového fondu se rozhodl, že zařadí do svého portfolia akcie automobilového 

průmyslu Evropské unie, na které mají specifické požadavky. Správce se rozhodl pro 

evropský automobilový průmysl, jelikož je jeden z největších na světě a jsou zde stabilní 

a známé značky. K výběru vhodných investičních příležitostí bude použita fundamentální 

analýza akcií, která bude specifikována na vybraný segment a podle vybraných kritérií, 

která specifikoval správce fondu. 

Bude provedena oborová analýza, která bude rozdělena na dvě části, a to na celosvětovou 

oborovou analýzu a na oborovou analýzu Evropy, potažmo Evropské unie. Díky tomu 

budeme mít komplexní pohled na obor automobilového průmyslu. 

Poté bude provedena analýza konkurence, kde uvidíme, jaké mají námi komparované 

společnosti konkurenty a v jaké jsou oproti nim v pozici. 

Následovat bude samotná analýza námi vybraných akciových titulů. Ta bude provedena 

pomocí vybraných ukazatelů, které byly vybrány na základě kritérií, která jsou 
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specifikována ve statutu podílového fondu. Získané výsledky analýz budou 

komparovány vybranou metodou a vybrané tituly budou seřazeny podle výsledků analýz. 

Vybrané tituly, které získají nejvyšší hodnocení, budou verifikovány vybraným bonitním 

modelem.  

V závěru této práce bude na základě výsledků sestaveno jasné investiční doporučení pro 

správce podílového fondu. 
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1 VYMEZENÍ GLOBÁLNÍHO CÍLE A PARCIÁLNÍCH 

CÍLŮ 

Globálním (hlavním) cílem je vypracování návrhu investičního doporučení pro nákup 

akcií automobilových společností Evropské unie do portfolia podílového fondu. 

Společnosti budou vybírány dle parametrů a kritérií, která byla zadána správcem fondu  

a jsou ve statutu fondu. K sestavení investičního doporučení a splnění globálního cíle této 

práce budou využity tyto parciální cíle: 

- prvotní výběr společností podle kritérií určených správcem podílového fondu, 

- analýza vybraných akciových titulů a jejich komparace dle požadovaných kritérií, 

která si fond klade  

- verifikace vybraných akciových titulů za pomoci vybraného bonitního modelu  

za účelem potvrzení vhodnosti vybraných titulů, 

- formulace vlastního investičního doporučení dle výsledků analýz a dalších 

doporučení pro správce fondu. 
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2 METODOLOGIE 

Pro dosažení cílů této práce, které jsou uvedeny výše, budou využity tyto vědecké 

metody: 

- Pro dosažení prvního parciálního cíle bude provedena rešerše a analýza         

na základě kritérií, která byla zadána správcem podílového fondu. Bude zaměřena 

na výběr akciových titulů podle prvotních kritérií, která byla zadána investorem.  

- Při řešení druhého parciálního cíle povedeme komparaci vybraných 

automobilových společností. Účelem této komparace je jejich seřazení podle 

zadaných investičních kritérií, a to z hlediska výnosnosti. V tomto případě 

využijeme vhodné námi vybrané poměrové ukazatele, které jsme zvolili podle 

kritérií a investiční strategie podílového fondu, pro který sestavujeme investiční 

doporučení. Tyto ukazatele vyhodnotíme za pomoci bodovací metody s využitím 

diferencovaných vah jednotlivých ukazatelů a seřadíme je podle jejich 

výkonnosti.  

- Třetí parciální cíl budeme řešit využitím vybraného bonitního modelu, který 

vybereme podle požadavků, které má na akciové tituly správce podílového fondu. 

Bude tak potvrzeno, že jsou vybrané akciové tituly vhodné do portfolia 

podílového fondu a vyhovují jeho investiční strategii. 

- Ve čtvrtém parciálním cíli budeme formulovat vlastní investiční doporučení pro 

správce podílového fondu. K jeho formulaci využijeme výsledků analýz, které 

jsme vypracovali v předchozích parciálních cílech a naše rozhodnutí potvrdíme 

pomocí vhodného bonitního modelu. Budou připojena i další doporučení pro 

správce fondu, která budou souviset s výběrem akciových titulů do jeho portfolia. 
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3 TEORETICKO - METODOLOGICKÉ ASPEKTY 

AKCIOVÉ ANALÝZY 

V této části bakalářské práce budou definovány základní teoretické postupy při tvorbě 

praktické části a budou zde specifikovány metodologické postupy, za pomoci, kterých 

jsou splněny parciální cíle práce a globální cíl této práce. Objasníme postupy výpočtů 

jednotlivých ukazatelů a celou metodu, za pomoci které bude vytvořeno investiční 

doporučení. 

 

3.1 Investice 

Investici můžeme definovat jako vkládání našich dostupných prostředků do aktiv, které 

by nám v budoucnu měly přinést vyšší užitek než ten, který z nich máme dnes. Musíme  

si ale uvědomit to, že obětujeme jejich dnešní hodnotu, kterou známe, protože chceme 

získat budoucí hodnotu, která nám ale není známá a není jistá (1, s. 52).  

„U finančních investic se ve své podstatě téměř vždy jedná o kombinaci vlastností peněz, 

majetkových aktiv a dlužních dokumentů.“ (2, s. 16) 

 

3.2 Akcie 

Akcie je cenný papír vydaný společností, za účelem získání peněz. Peníze jsou využity  

na její vznik nebo rozvoj. Zároveň představují podíl na vlastnictví akciové společnosti. 

Existují dva základní druhy akcií: 

- kmenové akcie,  

- prioritní (preferenční) akcie (3, s. 22-23). 

Kmenové akcie jsou hlavní cestou, jak podniky zvyšují svůj základní kapitál. Jejich 

vlastníci mají ve společnosti, která je emitovala, podíl, který je roven procentu těchto 

akcií, které v podniku vlastní (4, s. 151). Jsou to akcie, se kterými jsou spojena obecně  
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tři práva, a to právo na účast na valných hromadách akciové společnosti a předkládání 

návrhů a uplatnění úměrného počtu hlasů vůči vlastněným akciím pro hlasování, právo  

na dividendy (podíl ze zisku akciové společnosti) a právo na podíl na likvidačním 

zůstatku společnosti úměrnému počtu vlastněných akcí (1, s. 231-232). 

Prioritní akcie jsou akcie, které kombinují vlastnosti kmenových akcií s některými 

vlastnostmi obligací. Emitují se z důvodu zvýšení základního kapitálu společnosti beze 

změny poměru hlasovacích práv a bez nutnosti tyto prostředky v budoucnu vracet. 

Většinou tedy nemají hlasovací práva, ale držitelům ve většině případů zaručují předem 

určené dividendy bez ohledu na zisk a.s. a ohledu na to kolik připadne držitelům 

kmenových akcií (1, s. 232-333). 

 

3.2.1 Základní označení akcie 

Základní označení akcie je kód ISIN neboli International Securities Identification 

Number. Kód ISIN jasné identifikaci cenných papírů, a to mezinárodně. Kód ISIN      

je složen z kódu země, který má dvě místa a z alfanumerického poznávacího znaku, který 

má 10 míst (12). 

 

3.2.2 Akciová společnost 

Základním znakem akciové společnost je to, že je její základní kapitál rozvržen na určitý 

počet akcií, které mají určitou jmenovitou hodnotu. Majitelé akcií neboli akcionáři neručí 

za závazky společnosti. Společnost odpovídá za svoje závazky celým svým  

majetkem (3, s. 60).  

Akciové společnosti mohou existovat buď s veřejnou nabídkou akcií, nebo bez veřejné 

nabídky k upsání akcií (13). 
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3.3 Fondy kolektivního investování 

 

3.3.1 Kolektivní investování 

Základním znakem kolektivního investování je sdružování volných finančních 

prostředků dohromady za účelem dosažení efektivnější správy prostředků, přístupu     

na trhy, kam by se jednotlivý malí investoři nedostali a také za účelem diverzifikace     

a minimalizace rizik, která plynou z investování (5, s. 310-311).  

Ke kolektivnímu investování jsou využívány fondy. Těch může být mnoho druhů a jejich 

základní rozlišení je dle skladby jejich portfolia, a to:  

- fondy peněžního trhu, 

- dluhopisové fondy, 

- akciové fondy,  

- smíšené fondy 

- fondy fondů, 

- specializované fondy (5, s. 317-318). 

Globálním cílem této práce je sestavit investiční doporučení na nákup vybraných 

evropských akciových titulů z automobilového průmyslu pro správce podílového fondu. 

Proto nás budou zajímat pouze fondy, které jsou označeny jako akciové (5, s. 317).  

 

Akciové fondy, jak už název napovídá, jsou zaměřeny na investice do akcií. Podle jejich 

strategie můžeme rozlišit na dva typy: 

- růstové – fond se zaměřuje na nákup akcií, které mají růstový potenciál a jeho 

příjmem je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, 
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- dividendové – fond se zaměřuje na investování do akcií, které nesou vysokou 

dividendu, která je i jeho příjmem (5, s. 317). 

 

Podílové fondy  

Podílové fondy jsou souhrnem majetku, který vlastní podílníci příslušeného fondu. 

Majetek se rozděluje podle poměru vlastněných podílových listů podílníkem. Z toho 

vyplývá, že nejde o samostatné právní subjekty, nemají vlastní management a musejí být 

spravovány investiční společností nebo jiným oprávněným subjektem. Ten si za tuto 

činnost bere úplatu a finanční prostředky podílníků zůstávají jejich majetkem. Podílníci 

nenakupují akcie, ale podílové listy, jejichž koupí se stávají podílníky daného fondu. 

Správa majetku je správcem fondu prováděna dle schváleného statutu               

fondu (1, s. 598-599).  

Podílové fondy můžeme rozčlenit na dva základní druhy:  

- Otevřené podílové fondy, které bývají založeny na dobu neurčitou a u kterých 

může podílník kdykoli požádat správce fondu o odkup jeho podílových listů za 

cenu odpovídající jejich aktuální hodnotě (1, s. 599). 

- Uzavřené podílové fondy, které bývají založeny na dobu určitou a kde podílníci 

nemají v době existence fondu práce na zpětný odprodej podílových listů. 

Obchod s podílovými listy tím pádem může být realizován pouze na sekundárním 

trhu, pokud je to zakotveno ve statutu fondu. Ve většině států, které zřizování 

těchto fondů povolují, bývá omezena doba, na kterou jsou zakládány (1, s. 599). 

 

3.3.2 Investice do automobilového průmyslu 

Do automobilového průmyslu můžeme investovat dvěma způsoby. Můžeme si najít 

index, který vychází z automobilového průmyslu nebo si přímo vybírat akciové tituly,  

do kterých chceme vložit naše volné prostředky (6, s. 18-19).  
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V Evropě je nejpoužívanějším indexem, který se zaměřuje na automobilový trh STOXX 

Europe 600 Automobiles and Parts , který používají i automobilové společnosti. Tento 

index využívá standardu ICB Industry Classification Benchmark. Společnosti jsou     

tak rozděleny podle primárního zdroje příjmů a jsou přesně zařazeny do příslušného 

odvětví. Jsou v něm zařazeny všechny hlavní evropské automobilové společnosti. Na 

obrázku níže můžeme vidět vývoj tohoto indexu od začátku roku 2014 (14) 

Na ose Y je uvedena hodnota v €. 

 

Obr. 1: Vývoj indexu STOXX 600 Europe Automobiles and Parts (Vlastní zpracování dle 15) 

 

V našem případě ale možnost investovat do tohoto indexu nevyužijeme, jelikož máme 

přesně daná kritéria, podle kterých máme vybrat vhodné akcie do portfolia podílového 

fondu. Proto budeme jednotlivé akciové tituly analyzovat a k fundamentální analýze 

využijeme hodnotový screening, při kterém se budete řídit kritérii, která jsou       

zadána (6, s. 77-79). 
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3.4 Fundamentální akciová analýza 

Fundamentální analýza je nejkomplexnější přístup k analýze jak akcií, tak i dalších 

reálných i finančních druhů investičních instrumentů. Používá se k zásadním investičním 

rozhodnutím a předpokládá, že se vnitřní hodnoty jednotlivých titulů liší od jejich 

současných tržních cen. Mohou být buď nadhodnoceny, nebo podhodnoceny (11, s. 237).  

Ke správnému určení vnitřní hodnoty akcie využívají investoři mnoho různých postupů  

a výpočtů. Tyto postupy se individuálně liší, a to jak vybranými ukazateli, tak            

i dosazovanými hodnotami (1, s. 238). 

„Z toho plyne, že pokud se bude měnit očekávání investorů, budou se zároveň měnit      

i vnitřní hodnoty akcií a v důsledku toho i parametry jimi podávaných burzovních 

příkazů. A v důsledku toho se budou měnit i kurzy akcií.“ (1, s. 238) 

Při fundamentální analýze analytik předpovídá vývoj globální ekonomiky, odvětví,     

ve kterém analýzu provádí a jednotlivých firem. Proto můžeme říci, že se fundamentální 

akciový analýza zaměřuje na kursotvorné faktory (7, s. 332). 

Nejprve by mělo být provedeno souhrnné hodnocení společnosti. Poté je důležité 

zpracovat hodnocení společnosti z finančního hlediska. Zpracujeme zprávu o současném 

stavu podniku a poté můžeme využít některou vybranou metodu pro vlastní výpočet 

hodnoty společnosti (8, s. 18). 

Fundamentální akciová analýza se zabývá třemi faktory, a to: 

- globální (makroekonomická) analýza, 

- odvětvová (oborová) analýza, 

- analýza jednotlivých akciových společností a jejich akcií (11, s. 238-239). 
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Globální (makroekonomická) analýza 

Jde o analýzu makroekonomického prostředí, kde je fundamentální analýza prováděna. 

Z makroekonomického pohled ovlivňuje vývoj kurzů akcií mnoho vlivů. Mezi 

nejvýznamnější z nich patří:  

- reálný výstup ekonomiky, 

- fiskální politika, 

- peněžní nabídka, 

- úrokové sazby, 

- inflace, 

- příliv/odliv zahraničního kapitálu 

- investiční prostředí a jeho kvalita (1, s. 239). 

 

Odvětvová (oborová) analýza 

Odvětvová (oborová) analýza se zaměřuje v první řadě na identifikaci charakteristických 

znaků jednotlivých odvětví. Všechna odvětví mají jinou míru zisku, jsou u nich jiné 

rozdíly v exportu a importu a také značně rozdílné perspektivy dalšího rozvoje. Jako 

nejdůležitější faktory můžeme identifikovat tyto:  

- citlivost odvětví na hospodářský cyklus,  

- tržní struktura odvětví, 

- způsoby regulace v odvětví, 

- perspektivy budoucího vývoje odvětví (1, s. 244-245). 

 



 

22 

 

Analýza jednotlivých akciových společností a jejich akcií 

Vždy je důležité to, abychom si vybrali akcie, které mají dostatečně kvalitního emitenta. 

Ten by měl dlouhodobě vytvářet zisk, a jelikož můžeme na akcie nahlížet jako ne cenné 

papíry s nekonečně dlouhou dobou životnosti, musíme hodnotit kvalitu jejich emitenta 

komplexně. Proto se nesmíme dívat pouze na aktuální hospodářské výsledky, ale          

i na historické výsledky a určit si, jaký vývoj od nich očekáváme v budoucnosti. Proto   

je tato analýza do tří vzájemně na sebe navazujících etap:  

- retrospektivní analýza, 

- analýza současné ekonomické situace podniku, 

- výhledová (perspektivní analýza) (1, s. 246-247). 

„Využitelnost fundamentální akciové analýzy kriticky závisí na formě efektivnosti 

akciového trhu.“ (8, s. 384) 

K analýze jednotlivých firem můžeme využívat mnoho postupů. Základním z nich jsou 

dividendové diskontní modely, které jsou založeny na principu diskontování 

očekávaných cash flow plynoucích z dividend akcií na jejich současnou          

hodnotu (1, s. 249). Jelikož ale hledáme růstové akcie, je pro nás tato metoda nevhodná. 

Další možností jsou ziskové modely, které jsou už pro náš případ vhodné. Vycházejí 

z očekávaného zisku, který připadá na danou kmenovou akcii (1, s. 258). Toto řešení   

by pro nás bylo vhodné, ale z důvodu jasné specifikace kritérií na jednotlivé akcie jsme  

se rozhodnuli pro finanční analýzu podniku, se kterou získáme nejpřesnější údaje. 

Z mnoha analýz, které se u ní dají provést, byla vybrána analýza vybraných poměrových 

ukazatelů, mezipodniková komparace bodovou metodou při diferencovaných vahách    

a verifikace výsledků mezipodnikové komparace za pomoci vhodného bonitního    

modelu (1, s. 267-269). 
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3.5 Vybrané ukazatele analýzy 

Pro analýzu námi vybraných společností, které jsme zvolili ke komparaci, byly vybrány 

poměrové ukazatele, které odpovídají kritériím zadaným správcem fondu. Díky této 

analýze budeme mít lepší a přehlednější obrázek o společnosti a budeme ji moci lépe 

komparovat s ostatními (6, 77-79).  

Všechny potřebné informace pro analýzu vybraných poměrových ukazatelů získáme 

z účetních výkazů společností, které analyzujeme. Mezi účetní výkazy podniku patří 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash-flow a příloha k účetní uzávěrce. Tyto 

informace jsou veřejně dostupné a můžeme je získat například ve výročních zprávách 

analyzovaných společností. Budeme tak moci zhodnotit finanční situaci společnosti     

a kvalifikovaně sestavit investiční doporučení (4, s. 59-64).  

 

3.5.1 Zisk na akcii (EPS) 

Jde o jeden z nejčastěji uváděných ukazatelů. Vždy se musí nacházet ve výkazu zisku    

a ztráty dané společnosti. Jde o čistý zisk připadající na jednu akcii (6, s. 48).  

Výpočet:  

EPS=
( )  ř í í  í 

č  ý  í
(1, s. 278) 

Tento ukazatel se může také nazývat rentabilitou kmenové akcie a je to jeden z ukazatelů, 

které jsou klíčové při určování finanční situace podniku. Jelikož se tento ukazatel 

vztahuje pouze ke kmenovým akciím, je čistý zisk společnosti očištěn o dividendy, které 

připadají na akcie prioritní, pokud byly emitovány. Jmenovatel zahrnuje pouze také 

kmenové akcie, které byly už splaceny (1, s. 278). 
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3.5.2 Zisková výnosnost (E/P) 

Jde o ukazatel, který vyjadřuje ziskovost kapitálu, který vložili investoři do společnosti. 

Může být označen i jako rentabilita tržní ceny akcie (1, s. 279).  

Výpočet: 

E/P=
ž í  

(1, s. 279) 

 

3.5.3 Price to earnings ratio 

Tento ukazatel nám říká, jaký násek výsledku hospodaření společnosti zaplatíme při 

srovnání s cenou jedné akcie (6, s. 49).  

Jde o jeden z nejvýznamnějších ukazatelů této skupiny a je také jeden z nejsledovanějších 

jak analytiky, tak i investory. Tento ukazatel nám říká, kolik jsou ochotni investoři 

zaplatit peněžních jednotek za jednu jednotku peněžního zisku připadající na danou akcii 

(1, s. 278). 

Výpočet:  

P/E=
ž í  

(1, s. 278) 

Tento ukazatel bývá u každé burzovně obchodovatelné akcie zveřejňován, ale je 

zapotřebí určitá opatrnost při jeho užití a interpretaci. Mohou ho ovlivnit například užité 

účetní metody nebo jednorázové obchodní a finanční operace. Musíme také dbát       

na to, z čeho se tento ukazatel skládá. U prestižnějších titulů, kde jsou akcie kótovány   

na významných burzách, můžeme zjistit aktuální tržní cenu jednoduše, ale u veřejně 

neobchodovatelných akcií nebo u titulů s nízkou likviditou mohou být zjištěná data 

nepřesná. U ukazatele čistého zisku na akcii je tento problém ještě větší, jelikož frekvence 

jeho aktualizace není denní a tím pádem může být velmi zastaralý. Tyto problémy jsou 

nejčastější hned po uzavření účetního období před sestavením účetní uzávěrky (1, s. 278).  
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Ukazatel P/E by se měl pohybovat v rozmezí 8-12. U velmi atraktivních titulů může 

dosahovat hodnoty až 15. Tento ukazatel nám v podstatě říká, za jak dlouho by měla daná 

akcie „být splacena“ vzhledem k její aktuální tržní ceně a zisku na akcii, který          

na ni připadá (1, s. 278). 

 

3.5.4 Price book value (P/BV) 

Tento ukazatel nám poměřuje tržní cenu akcie a její účetní hodnotu. Její hodnota by měla 

být vyšší než 1, jelikož nám vyjadřuje poměr tržní hodnoty akcie k ocenění jejího 

vlastního kapitálu v rozvaze. Pokud je ukazatel výrazně nižší než 1, pak není chorost 

podnikových aktiv se reprodukovat pro investory dostatečná, a to z důvodu rizika 

spojeného s danou činností (16).  

Jeho nespornou výhodou je i to, že ho je jednoduché sestavit, kalkulovat a také 

interpretovat (17).  

Výpočet:  

P/BV=
ž í  

Úč í   
(16) 

 

3.5.5 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu je ukazatel, který hodnotí výnosnost kapitálu vloženého  

do společnosti vlastníky nebo akcionáři (9, s. 279). 

Tento ukazatel vyjadřuje skutečnou míru zisku, tedy zhodnocení vlastního kapitálu. 

Umožňuje nám porovnat zhodnocení vlastního kapitálu jak s mírou inflace, tak          

i za zapůjčený cizí kapitál. Také díky němu můžeme srovnávat celkovou výkonnost 

vlastního kapitálu s výkonností celkového nebo cizího kapitálu (10, s. 166).  
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Výpočet:  

ROE=
Č ý  č  ( )

í á  
(10, s. 166) 

 

3.5.6 Doplňující ukazatele 

 

Zisk společnosti před zdaněním (EBIT) 

Hodnota EBIT neboli Earnings Before Interest and Taxes nám říká, jakého zisku před 

úroky a zdaněním dosáhnula daná společnost (10, s. 165).  

 

Čistý zisk společnosti (EAT) 

EAT nebo Earnings After Taxes je hodnota, která nám udává velikost zisku společnosti 

po odečtení úroků a po zdanění (10, s. 165).  

 

Tržby 

Je to část výnosů, které jsou hlavním zdrojem financí podniku v daném účetním období. 

Jde o výnosy z provozně-ekonomické činnosti (18) 

 

3.6 Bodovací metoda 

Bodovací metoda je metoda, kterou můžeme využívat pro mezipodnikové srovnání 

výsledků provedené analýzy. Je založena na tom, že firmě, která dosáhla u určitého 

ukazatele nejlepší hodnoty, je přiděleno 100 bodů a ostatním firmám přidělíme body 

podle následujícího klíče (1, s. 296).  
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Při charakteru ukazatele [+1] 

Výpočet: 

b =  
,

∗ 100 (1, s. 296) 

Při charakteru ukazatele [-1] 

Výpočet:  

b =  , ∗ 100 (1, s. 296) 

Kde: 

b  je bodové hodnocení i-tého podniku pro j-tý ukazatel (11, s. 296) 

x  je hodnota j-tého ukazatele v i-té formě (1, s. 296) 

x ,  je nejvyšší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocena 100 body) v případě            

u      ukazatele charakteru [+1] (1, s. 296) 

x ,  je nejnižší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocena 100 body) v případě            

u      ukazatele charakteru [-1] (1, s. 296) 

Dále musíme vypočítat integrální ukazatel (d ). Ten vypočteme jako vážený průměr 

bodů, které dostaly jednotlivé společnosti za jednotlivé ukazatele. Jak pro výpočet při 

jednotkových, tak i diferencovaných vahách platí tyto vzorce (1, s. 296). 

Výpočet: 

d =  ∑ b (1, s. 296) 

d =  
∑ ∗

∑
(1, s. 296) 

Kde: 

p  je váha j-tého ukazatele (1, s. 296) 
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Jako nejlepší volba bude vybrán podnik, jehož integrální ukazatel dosáhne v komparaci 

s ostatními nejvyššího skóre (1, s. 296). 

Tabulku na výpočet bodovací metodou při diferencovaných vahách vidíme níže:  

Tab. 1: Tabulka výpočtu bodovací metodou při diferencovaných váhách (Vlastní zpracování dle 1) 

Akciová 

společnost/ukazetele 

Uk. 1 Uk. 2 

 

 

Uk. 3 Uk. 4 Uk. 

5 

Součet Průměr Pořadí 

A Xij . . . .   1-6 

B . . . . .   1-6 

C . . . . .   1-6 

D . . . . .   1-6 

E . . . . .   1-6 

F . . . . .   1-6 

Váhy ukazatelů 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

Součet vah ukazatelů Charakter 

ukazatelů 

[+-1] [+-1] [+-1] [+-1] [+-1] 

 

3.7 Bonitní modely 

Tyto modely nám umožňují společnosti, kterou jsme analyzovali, přiřadit jeden výsledný 

koeficient, který nám může říci, zda je daná firma dobrou nebo špatnou volbou        

pro investici. K tomuto účelu jsou vybrány specifické finanční ukazatele. Tyto modely 

využívají průměrné odvětvové hodnoty nebo jsou založeny na analýze souborů podniků, 

které jsou vzájemně srovnatelné (1, s. 282-283). 

Dnes existuje mnoho bonitních modelů, které jsou buď obecné, nebo jsou zaměřeny    

na určitý obor nebo přímo na určité státy. Díky těmto modelům se investor rozhodne,  

zda bude do vybraného podniku investovat své prostředky (1, s. 282-286). 
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Mezi základní bonitní modely patří:  

- rychlý test, který bodově hodnotí vybrané ukazatele, které se zaměřují          

na rentabilitu, výsledek hospodaření, likviditu a stabilitu společnosti, 

- index bonity, který využívá 6 ukazatelů, které se násobí váhou, která je dána 

autorem tohoto bonitního modelu (1, s. 284),  

- EVA neboli Economic Value Added, který zkoumá, jak za sledované období 

společnost přispěla ke snížení nebo zvýšení hodnoty pro své             

vlastníky (11, s. 152). 

V této práci využijeme index bonity, jelikož je jedním z hlavních kritérií vybrat podnik, 

který je prosperující a bude prosperovat i dále (1, s. 285-286). 

 

3.7.1 Index bonity 

Index bonity neboli Indikátor bonity, zkráceně IB, je metoda využívající poměrové 

ukazatele ke zhodnocení finančně-ekonomické situace dané analyzované      

společnosti (11, s. 284-285). 

 

Mezi analyzované ukazatele patří: 

- x =   
í 

, 

- x =  á 
í 

, 

- x =   ř  ě í
á 

, 

- x =   ř  ě í
é ý

, 

- x =  á
é ý

, 
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- x =  é ý
á 

(1, s. 284). 

Index bonity vypočteme následujícím způsobem:  

- Index bonity = 1,5*x +0,08*x +10*x +5*x +0,3*x +0,1*x  (1, s. 284) 

Výsledky výpočtu budeme interpretovat dle následující tabulky. 

 

3.7.2 Tabulka hodnocení Indexu bonity 

Tab. 2: Hodnocení Indexu bonity (Vlastní zpracování dle 1, s. 285) 

Index bonity Hodnocení situace podniku 

-3;-2 Extrémně špatná 

-2;-1 Velmi špatná 

-1;0 Špatná 

0;+1 Určité problémy 

1;+2 Dobrá 

2;+3 Velmi dobrá 

+3 a více Extrémně dobrá 
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4 PRVOTNÍ VÝBĚR SPOLEČNOSTÍ PODLE RITÉRIÍ 

URČENÝCH SPRÁVCEM PODÍLOVÉHO FONDU  

Cílem praktické části je vypracování návrhu investičního doporučení pro nákup akcií 

evropských automobilových společností do podílového fondu. K jeho dosažení musíme 

určit statut fondu a zvolit ukazatele, které jsou vhodné pro mezipodnikové srovnání 

akciových titulů, mezi kterými vybíráme nejvhodnější akcie růstového typu. Komparovat 

budeme společnosti, které se zabývají automobilovým průmyslem. Ke komparaci budou 

využity přístupy, které jsou vhodné pro určení nejvhodnějších akcií do portfolia 

podílového fondu, pro který je tato analýza sestavována. Vzhledem ke komplexnosti 

fundamentální analýzy jedné společnosti a s přihlédnutím na počet sledovaných 

společností a rozsah bakalářské práce jsou kritéria určená ke komparaci omezena       

na ta, která lze nejlépe záměrně poměřit dle investiční strategie fondu, pro který         

je doporučení sestavováno. Makroekonomická analýza je proto neuváděna a oborová 

analýza a analýza konkurence jsou zúženy na takový rozsah informací, které využijeme 

při podnikové analýze. 

Jelikož je toto investiční doporučení sestavováno pro správce podílového fondu, je velmi 

důležité, aby byl definován statut fondu. Podle statutu fondu budeme vybírat akciové 

tituly a také ukazatele, podle kterých je budeme komparovat. Ve statutu fondu        

jsou základní informace o fondu a jeho fungování a strategii.   
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4.1 Statut fondu 

 

4.1.1 Základní údaje 

Tab. 3: Základní údaje o fondu (Vlastní zpracování) 

Označení fondu Fond automobilových akcií EU, otevřený 

podílový fond 

Zkrácené označení fondu Euro Automotive podílový fond 

Typ fondu Fond je standardním fondem, podle 

Zákona bez právní osobnosti 

obhospodařovaný investiční společností. 

Fond je akciovým fondem. 

Typ výnosu kapitalizační 

Region Evropská unie 

Trvání fondu Fond je vytvořen na dobu neurčitou 

 

4.1.2 Poplatky 

Tab. 4: Poplatky fondu (Vlastní zpracování) 

Vstupní poplatek 3,00% 

Poplatky hrazené z majetku fondu 

v průběhu roku (ongoing charge) 
1,01% 

Roční poplatek za správu 1,20% 

Fixní poplatky za služby 0,15% 

Výkonnostní poplatek 0,00% 

 

4.1.3 Investiční strategie 

Fond je akciovým fondem. Minimálně 70% hodnoty fondu bude investováno do akcií    

a cenných papírů vydaných akciovými fondy. Rozhoduje se podle růstového potenciálu 

cen akcií společnosti a s nimi souvisejícími riziky na základě důkladné analýza za pomoci 
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ukazatelů k tomu vybraných. Cílem fondu není vyplácení dividend. Veškerý zisk je dále 

investován.  

 

Majetek fondu bude v souladu s investiční politikou investován do následujících 

investičních nástrojů a jiných finančních aktiv: 

- akcie automobilových společností v Evropské unii, 

- cenné papíry vydané akciovými fondy investujícími do automobilového 

průmyslu v Evropské unii, 

- cenné papíry vydané dluhopisovými fondy investujícími do automobilového 

průmyslu v Evropské unii,  

- korporátní dluhopisy automobilových společností v Evropské unii, 

- bankovní vklady. 

 

4.1.4 Investiční limity 

Fond bude investovat minimálně 40% hodnoty majetku fondu do akcií evropských 

automobilových společností. 

Fond bude investovat minimálně 70% hodnoty fondu do akcií a cenných papírů vydaných 

akciovými fondy. 

Nelze investovat více než 25% hodnoty majetku Fondu do investičních cenných papírů. 

Lze investovat až 40% hodnoty majetku fondu do investičních cenných papírů vydaných 

emitenty v rámci celku, za který se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka. Součet 

těchto investic však nesmí překročit 80% hodnoty majetku Fondu. 

Bankovní vklady a cenné papíry vydané fondy peněžního trhu nesmějí překročit 10% 

hodnoty majetku Fondu. 
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Dluhové cenné papíry všech druhů nesmějí překročit 20% hodnoty majetku Fondu. 

 

4.1.5 Kritéria výběru akcií 

Fond investuje do akcií, které jsou obchodovány v měně EUR.  

Majetek fondu bude investován pouze do kmenových akcií společností. 

Jsou preferovány akcie s kapitálovým ziskem před dividendovým.   

Tržní kapitalizace společnosti musí být minimálně 10 000 mil. €. 

 

4.1.6 Rizikový profil 

Tab. 5: Rizikový profil fondu (Vlastní zpracování) 

SSRI 6 

 

Tento fond patří do rizikové kategorie 6, jelikož je riziko spojené s akciemi používanými 

k dosažení investičních cílů považováno za vysoké. Je vhodný pro dynamické investory, 

kteří požadují vysokou míru zhodnocení investice za cenu vyšší rizikovosti. 

 

4.1.7 Minimální investice 

Jednorázově 1000€ nebo pravidelně 100€. 
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4.1.8 Údaje o cenných papírech vydávaných fondem 

V této části práce jsou popsány základní údaje o cenných papírech, který fond vydává.  

 

Druh cenných papírů a informace o přijetí k obchodování  

Podílový list Fondu je zaknihovaný cenný papír, jenž představuje podíl podílníka       

na majetek Fondu. Není přijat k obchodování na regulovaném trhu. Převoditelný        

je bez omezení, nestanoví-li Statut nebo právní předpisy jinak. Pokud jsou splněny právní 

předpisy, mohou být podílové listy nabízeny i v zemích Evropské unie.  

 

Forma a podoba cenného papíru 

Podílový list fondu se vydává v zaknihované podobě a ve formě cenného papíru        

na jméno. 

 

Jmenovitá hodnota cenného papíru a měna 

Všechny podílové listy mají jmenovitou hodnotu 1 €. Mají základní stejná práva u všech 

společností. Rozdílné stanovení přirážek nebo srážek, které se odvíjí například od objemu 

investice nebo doby držení podílového listu nejsou porušením této zásady. 

 

4.2 Prvotní výběr společností  

Úkolem tohoto parciálního cíle je udělat prvotní výběr společností z evropského 

automobilového průmyslu, které budeme v dalších krocích komparovat. Jelikož        

se v posledních desetiletích stal tento segment velmi korporátní, nemůžeme mluvit o tom, 

že by bylo na tomto území mnoho nezávislých značek, jejichž akcie jsou veřejně 

obchodovatelné. Za zajímavé automobilové tituly na území Evropy, potažmo Evropské 

unie můžeme pokládat tyto:  
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- Volkswagen AG, 

- Daimler AG, 

- BMW AG 

- Volvo,  

- FCA Group,  

- Renault – Nissan, 

- PSA Group,  

- McLaren,  

- Aston Martin,  

- Lotus (19). 

Ve statutu fondu je jasné definováno, že fond investuje pouze do akcií, které          

jsou obchodovány v měně EUR. Proto musíme z našeho výběru vyřadit společnost 

Volvo, jejíž akcie se obchodují pouze ve Švédských korunách.  

Společnosti McLaren, Aston Martin a Lotus nejsou veřejně obchodovatelné, a proto    

je nemůžeme zařadit do portfolia podílového fondu.  

Z toho můžeme vyvodit, že jediné akciové tituly, které můžete zařadit do užšího výběru  

a komparovat je mezi sebou v souladu se statutem fondu jsou Volkswagen AG, Daimler 

AG, BMW AG, FCA Group, PSA Group a Renault – Nissan. S těmito akciovými tituly  

se bude pracovat při plnění dalších cílů této práce.   
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5 ANALÝZA VYBRANÝCH AKCIOVÝCH TITULŮ A 

JEJICH KOMPARACE DLE KRIÉRIÍ ZADANÝCH 

MANAGEMNTEM FONDU 

V této části práce se budeme zabývat analýzou vybraných titulů a jejich komparací. 

5.1 Oborová analýza 

Automobilový průmysl je klasickým cyklickým odvětvím. Dosahuje velmi dobrých 

hospodářských výsledků v období expanze. Jakmile přijde recese, potýká se s velkými 

problémy, jelikož nákup nového automobilu může kupující odložit na později. Proto jsou 

v recesi jejich prodeje nižší, což má silný dopad jak na jejich tržby a zisky, tak i na kurz 

akcií.  

V Evropské unii je automobilový průmysl nejdůležitějším hnacím článkem ekonomiky. 

V roce 2016 vyprodukoval evropský automobilový průmysl 16,5 milionu vozidel, čímž 

se dostal téměř na úroveň před krizí, když v roce 2007 vyprodukoval 16,6 milionu 

vozidel. V celé EU je v tomto sektoru zaměstnáno 12,2 milionu lidí, což je 5,6% 

populace, která je zaměstnaná. Přímo v automobilovém průmyslu je zaměstnáno 3,1 

milionu lidí, což je 10,4% zaměstnanců pracujících v průmyslu v Evropské unii (19). 

 

5.1.1 Světový trh 

Světový trh je v této práci rozdělen na hlavní území, kde je automobilový průmysl nejvíce 

zastoupen. Evropská unie je analyzována samostatně, jelikož se v této práci zabýváme 

akciovými tituly ze zemí, které pocházejí právě z EU. 

Evropa  

V Evropě bylo vyprodukováno celkem 18,6 milionu vozidel, což je o 2,2% více       

než v roce 2015. Produkce pochází hlavně z Evropské unie. V Rusku a Ukrajině 

produkce klesla, a to o 7,7% v Rusku a o 41,4% na Ukrajině při komparaci s rokem 2015 

(19). 
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USA a Severní Amerika 

Ve spojených státech se produkce vozidel snížil oproti roku 2015 o 1,3%, a to na více  

než 9 milionů vozidel. Produkce užitkových vozidel se zvýšila na 4,3 milionu jednotek, 

což je meziroční nárůst o 7,7% (19). 

Jižní Amerika  

V jižní Americe klesla produkce vozidel velmi prudce. Bylo vyprodukováno o 13,7% 

vozidel méně než v předchozím roce, a to přibližně 2,2 milionu jednotek. Největší roli 

v tomto poklesu hraje Brazílie, kde klesla produkce o 12,5%. Viníkem je hlavně vysoká 

inflace na tomto území. Užitkových vozidel bylo v jižní americké vyrobeno 0,7 milionu, 

což je meziroční nárůst o 2,8% (19). 

 

Čína 

Díky zvýšení stability finančního trhu a také stimulaci poptávky, kterou iniciovala vládní 

politika, se zvýšila produkce vozidel v Číně o 18,6% oproti roku 2015. Čína tak získala 

první místo ve světové produkci vozidel s téměř 30% podílem na globální produkci. 

Produkce užitkových vozidel klesla v Číně o 0,2% (19). 

 

Japonsko a Jižní Korea 

Produkce v Japonsku je stále stabilní s velmi malým poklesem o 2,2% oproti roku 2015. 

Bylo zde vyprodukováno 7,7 milionu jednotek. V Jižní Koreji poklesla produkce více,   

a o to 7%. Bylo to způsobeno hlavně nižší poptávkou ze Severní Ameriky a Afriky. 

Japonsko vyprodukovalo 1,6 milionu užitkových vozidel (19). 
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Indie, Indonésie a Thajsko  

V Indii stoupla produkce vozidel o 10,1% oproti roku 2016. Bylo tomu zapříčiněno 

silnou domácí poptávkou a vyšším exportem. V roce 2016 stoupla produkce vozidel 

v Indonésii o 11% a v Thajsku o 8,9% oproti roku 2015 (19). 

Celosvětově bylo vyrobeno 77,7 milionu vozidel v roce 2016. Je to o 5,5% více       

než v minulém roce (19). 

 

5.1.2 Evropská unie 

V Evropské unii bylo v roce 2016 vyrobeno 16,5 milionu osobních vozidel, což je nárůst 

o 2,7% oproti roku 2015. Díky tomu se Evropská unie s 21% podílem na globální 

produkci řadí na druhé místo, hned za Čínu (19). 

V západní Evropě vyl zaznamenán nárůst produkce, a to hlavně v Itálii o 20,4%, 

Spojeném království o 9% a Francii o 4,4%. Produkce u největšího výrobce automobilů 

v Evropské unii, Německa vzrostla jen mírně o 0,2% (19). 

Ve střední Evropě je na první příčce v produkci Česká republika s nárůstem o 9,5%. 

Následuje ji Maďarsko s 8,1% a Slovensko s nárůstem o 3,2%. Oproti tomu, v Polsku   

se produkce snížila oproti roku 2015 o 0,8% a v Rumunsku o 0,5% (19). 

V roce 2016 bylo do Evropy importováno 2 851 220 osobních vozidel a bylo 

exportováno 5 499 044 vozidel. V následující tabulce jsou zobrazeny země, odkud bylo 

importováno a kam bylo exportováno, a to jak v hodnotě vozidel, a i v jejich počtu (19). 
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Tab. 6: Import a export osobních vozidel (Vlastní zpracování dle 19) 

Import Hodnota (mil. €) Export Hodnota (mil. €) 

 Celosvětově 37 971  Celosvětově 125 014 

 Japonsko 9 081  USA 37 728 

 USA 7 222  Čína 19 760 

 Turecko 6 386  Turecko 7 776 

 Jižní Korea 4 794  Švýcarsko 7 346 

 Objem (ks)  Objem (ks) 

 Celosvětově 2 851 220  Celosvětově 5 499 044 

 Turecko 643 892  USA 1 170 416 

 Japonsko 574 827  Turecko 534 222 

 Jižní Korea 401 867  Čína 531 790 

 USA 254 464  Švýcarsko 281 463 

 

Pokud se podíváme na produkci nákladních a užitkových vozidel, nejsou už tato čísla   

tak vysoká. V roce 2016 bylo v Evropské unii vyprodukováno 3,5 milionu těchto vozidel, 

což je meziroční nárůst o 5,9%. V následující tabulce můžeme vidět import a export 

v hodnotě vozidel (20). 

 

Tab. 7: Hodnota exportu a importu nákadních vozidel v EU (Vlastní zpracování dle 19) 

Hodnota (mil. €) 2016 

Import  7 702 

Export 10 393 

 

Z této tabulky můžeme jasně vidět, že jak dovoz, tak i vývoz užitkových vozidel        

je nesrovnatelně nižší než u vozidel osobních. 
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5.2 Konkurence 

Automobilový průmysl je velmi konkurenčním prostředím už téměř od svého vzniku.  

Za dobu sta let, kdy se automobilový průmysl značně rozvinul, vzniklo na světě mnoho 

značek. Některé zanikly, změnily se ve výrobce v úplně jiném segmentu průmyslu a nové 

se zase z jiných segmentů průmyslu přesunuli právě do toho automobilového. Některé 

značky se fúzí spojili s jinou značkou nebo byly akvizicí zařazeny do větší korporace. 

Dnes se automobilové společnosti, především ty Evropské, snaží získat konkurenční 

výhodu a vyšší podíl na trhu právě akvizicemi menších výrobců. Jedním z příkladů může 

být například Volkswagen, který ke svým akvizicím přidal i českou společnost Škoda. 

Počty vyrobených vozidel největšími společnostmi jsou prezentovány v tabulce. 

Jak jde zde patrné, všechny námi vybrané automobilové korporace se nachází mezi 15 

největšími producenty vozidel na světě. 

Tab. 8: Počet celosvětově prodaných vozidel (Vlastní zpracování dle 20) 

2015 

Skupina Počet vozidel 

Toyota 10 083 831 

Volkswagen 9 872 424 

Hyundai 7 988 479 

G.M. 7 485 587 

Ford 6 396 369 

Nissan 5 170 074 

Fiat 4 865 233 

Honda 4 543 838 

Suzuki 3 034 081 

Renault 3 032 652 

PSA 2 982 035 

BMW AG 2 279 503 

SAIC 2 260 579 

Daimler AG 2 134 645 

Mazda 1 540 576 
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Na prvním místě se nachází Toyota, která je už mnoho let největší producentem 

motorových vozidel na světě. Na druhém místě se nachází Volkswagen, který svou pozici 

stále posiluje. Výrazně posílil i Hyundai. Americké značky, jako je G.M. a v Ford 

v posledních letech ztrácejí v tomto žebříčku svá, dříve velmi vysoká, postavení (20). 

Pokud bychom ale brali v úvahu i tržby jednotlivých společností a jejich zisky, obsazují 

společnosti vyrábějící luxusní vozy, jako je BMW AG a Daimler AG v tomto žebříčku 

nízké pozice. Jejich vozy jsou prémiové třídy, a proto je i jejich cena a také marže vyšší, 

než u značek, které se pohybují v tomto výčtu. Se stále přibývající bohatou vrstvou      

je tento segment automobilového průmyslu velmi zajímavý.  

 

5.3 Podniková analýza 

Ke komparaci bylo vybráno 6 nejdůležitějších společností zabývajících                 

se automobilovým průmyslem v Evropské unii. U každé z nich je uveden popis 

společnosti a jejich divizí a také značek, které do každé korporace spadají. Dále jsou 

popsána hlasovací práva v každé společnosti, protože ke správné analýze je nutné znát 

sféry vlivu na danou společnost. Údaje, jako je tržní kapitalizace a počet zaměstnanců, 

jsou uvedeny k co možná nejaktuálnějšímu datu. Ostatní data jsou uvedena ke konci 

posledního sledovaného období nebo ke konci daného sledovaného období. K vytvoření 

grafů zaznamenávajících vývoj cen akcií společností, které byly analyzovány, byl využit 

nástroj společnosti Tradesignal GmbH dostupný na www.tradesignalonline.com. 

Všechny výpočty jsou provedeny autorem práce na základě dat dostupných z výročních  

a finančních zpráv analyzovaných společností. Jedinou výjimkou je ukazatel EPS, který 

byl vypočítán autorem, ale byl upraven na základě dat z výročních zpráv pro co možná 

nejvyšší autenticitu a přesnost. Dále jsou připojeny informace o tržbách společností, 

jejich EBIT a EAT. Všechny výpočty, kde je využíván zisk, jsou vyhotoveny s využitím 

zisků po zdanění, nebo EAT. 
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5.3.1 Volkswagen AG 

Tab. 9: Základní informace (Vlastní zpracování dle 23, 24) 

VW Group  

Tržní kapitalizace 73 900 520 000 € 

Sídlo Wolfsburg, Dolní Sasko, Spolková 

republika Německo 

 

Společnost Volkswagen byla založena v Německu v roce vroce 1937 Ferdinandem 

Porsche. Za druhé světové války byla využívána nacistickým Německem a nálety 

spojenců byla její výroba téměř zničena. Největšího rozmachu dosáhla v 80 letech,    

kdy vznikl legendární Golf. Od té doby se stala tato společnost jedním z největších 

výrobců automobilů na světě a vyrábí jak vozidla všech druhů, od klasického hatchbacku, 

přes sedany, limuzíny, užitková vozidla, až po hypersportovní automobily. Tento 

koncern můžeme rozdělit na několik divizí:  

- automobilová divize (Volkswagen, Audi, Seat, Škoda), 

- divize hypersportovních automobilů (Bugatti, Lamborghiny, Porsche), 

- divize luxusních automobilů (Bentley),  

- divize užitkových vozidel (Volkswagen Commercial Vehicles, Scania, Man), 

- divize motocyklů (Ducati),  

- divize financování (Volkswagen Financial Services). 

Díky tomu může tato značka dodávat vozy do všech odvětví a konkurovat tak většině 

výrobců po celém světě.  
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Počet zaměstnanců  

Tab. 10: Počet zaměstnanců (Vlastní zpracování dle 24, 25, 26) 

 2016 2015 2014 

Počet zaměstnanců 626 715 610 076 592 586 

 

Akcie společnosti 

Tab. 11: Akcie a jejich označení (Vlastní zpracování dle 24) 

Kmenové akcie ISIN DE0007664005 

 Počet 295 090 000 

Prioritní akcie ISIN DE0007664039 

 Počet 206 205 263 

 

Rozložení hlasovacích práv 

 

Graf 1: Rozložení hlasovacích práv VW (Vlastní zpracování dle 24) 

Jak můžeme vidět, téměř jednu třetinu společnosti Volkswagen vlastní společnost 

Porsche Automobil Holding SE. Dalšími důležitými držiteli akcií ve společnosti 

Volkswagen je Qatar Holding LLC s téměř 15% stát Dolní Sasko s téměř 12% podílem. 

Tito tři akcionáři mají nadpoloviční většinu hlasovacích práv v této společnost.  
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Vývoj kurzu akcie 

Vývoj ceny akcie Volkswagen AG vidíme níže na obrázku. Hodnoty na ose Y jsou v €. 

 

Jak je patrné z vývoje kurzu ceny akcie, aféra s pozměněnými emisními hodnotami      

u dieselových motorů (22) se na ceně akcie Volkswagen AG značně projevila. Ve velmi 

krátkém časovém období poklesly akcie cirka o 60€ za kus, co je velmi drastický propad. 

Tohoto propadu využilo mnoho spekulantů ke koupi levných akcií s očekáváním růstu 

její ceny. Od čtvrtého kvartálu roku 2015 můžete vidět slabý býčí trend. 

 

Analýza tržeb a zisku  

Tab. 12: Tržby a zisky VW ve sledovaných letech (Vlastní zpracování dle 24, 25 ,26) 

V mil. € 2016 2015 2014 

Tržby 217267 213 292 202 458 

EBIT 7 292 -1 301 14 794 

EAT 5 379 -1 361 11 068 

 

Obr. 2: Vývoj cen akcie Volkswagen ve sledovaném období (Zpracování dle 15) 
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Jak je z analýzy tržeb a zisku patrné, aféra s názvem Dieselgate se na zisku této 

společnosti znatelně podepsala. Částky, které byly vyplaceny majitelům vozů, kterých  

se to týkalo a také opravy vozidel, ve kterých byl upravený systém instalován, zavinily, 

že v roce 2015 byl Volkswagen ve ztrátě téměř 1,5 miliardy €. Tato ztráta se nesla        

i do roku 2016, ve kterém není ani zdaleka dosaženo takového zisku, jako v roce 2014,   

i když prodeje byly srovnatelné.(22, 24, 25, 26) 

 

Analýza vybraných ukazatelů fundamentální analýzy 

Tab. 13: Analýza vybraných poměrových ukazatelů (Vlastní zpracování dle 24, 25, 26) 

Typ ukazatele/rok 2016 2015 2014 

EPS 10,24€ -3,2€ 21,82€ 

E/P 0,075 -0,022 0,121 

P/E 13,354 -44,469 8,254 

P/BV 0,402 0,596 0,743 

ROE 0,058 -0,015 0,054 

 

Jak můžeme vidět i podle ukazatelů vybraných do finanční analýzy, aféra Dieselgate    

se na akciích tohoto koncernu značně podepsala a v roce 2016 se nedostaly na takovou 

úroveň, jako před rokem 2015. Zisk na jednu akcii se dostal v roce 2016 do kladných 

čísel, ale zdaleka nedosahuje takových hodnot, jako v roce 2014. Ukazatel P/E          

je v optimálním rozmezí, tedy mezi 8 a 12 pouze v roce 2014. Jak můžeme vidět, poměr 

tržní ceny a účetní hodnoty akcie také není vyšší než 1. Z toho můžeme vyvodit, že je tato 

investice pro investora riziková. Návratnost vlastního kapitálu není vyšší než doporučená 

hodnota, a to 0,1. Z toho vyplývá, že nedosahuje takové návratnosti vložených zdrojů,  

jak by investoři očekávali.  
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5.3.2 Daimler AG 

Tab. 14: Základní informace (Vlastní zpracování dle 27, 28) 

Daimler Benz  

Tržní kapitalizace 73 305 270 000 € 

Sídlo 
Stuttgart, Bádensko-Württembersko, 

Spolková republika Německo 

 

Společnost Daimler AG, lidem více známá jako Mercedes-Benz je neměckým výrobcem 

automobilů všeho druhu, vojenské i vesmírné techniky. Byla založena v roce 1886 

Gottliebem Daimlerem a Carlem Benzem. Největšího rozmachu dosáhla od začátku 50. 

let do půlky 80. let 20. století, kdy se rozšířila po celém světě. Skládá se několika divizí,  

a to:  

- Mercedes-Benz cars (Mercedes-Benz, AMG, Maybach, Smart, Mercedes me, 

EQ), 

- Daimler Trucks (Mercedes-Benz, Freightliner, Fusa, Western Star, Thomas, 

Bharat Benz), 

- Mercedes-Benz Vans (Mercedes-Benz, Freightliner) 

- Daimler Buses (Mercedes-Benz, Setra, Bharat Benz), 

- Mercedes Financial Services (Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial 

Services, Daimler Truck Financial, moovel, Car2Go, mytaxi). 

Nejznámější divizí je bezpochyby Mrcedes-Benz cars. Dále se aktivně zapojuje        

do vývoje nových technologií v mnoha odvětvích. V letech 1995-2007 proběhla fůze 

mezi společnostmi Daimler a Chrysler, díky čemuž si Daimler AG upevnil místo         

i na severoamerickém trhu. V roce 2010 se Daimler dohodl na strategické spolupráci 

s Renault-Nissan Group. Daimler získal 3,1% podíl v Renaultu, 3,1%ní podíl v Nissanu  

a zaplatil za to svým 3,1% podílem a 90. miliony €. 
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Počet zaměstnanců  

Tab. 15: Počet zaměstnanců (Vlastní zpracování dle 28, 29, 30) 

 2016 2015 2014 

Počet zaměstnanců 284 957 284 015 279 972 

 

Akcie společnosti  

Tab. 16: Akcie a jejich označení (Vlastní zpracování dle 28) 

Kmenové akcie ISIN DE0007100000 

 Počet 1 069 837 447 

 

Rozložení hlasovacích práv  

 

Graf 2: Rozložení hlasovacích práv (Vlastní zpracování dle 28) 

 

Jak můžeme vyčíst z grafu, ve společnosti Daimler má největší jednotný podíl společnost 

Kuwait Investment Authority. Více než dvě třetiny společnosti jsou rozděleny mezi 

70,6%

6,8%

3,1%

19,5% Institucionální investoři

Kuwait Investment 
Authority
Renault - Nissan

Retailový investoři
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institucionální investory. Dále zde má 3,1% podíl Renault – Nissan, který ho získal 

výměnou v roce 2009. 

Vývoj kurzu akcie  

Vývoj ceny akcie Daimler AG vidíme níže na obrázku. Hodnoty na ose Y jsou v €. 

 

 

Obr. 3: Vývoj cen akcie Daimler AGve sledovaném období (Zpracování dle 15) 

 

Z vývoje ceny akcií této společnosti můžeme vidět, že vrcholu v námi sledovaném 

časovém úseku dosáhl na začátku roku 2015. Od té doby započal medvědí trend,       

ale pokles nebyl nijak drastický na rozdíl například od akcie Volkswagenu. Na konci 

námi sledovaného období započal zase býčí trend.  
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Analýza tržeb a zisku  

Tab. 17: Tržby a zisky Daimleru ve sledovaných letech (Vlastní zpracování dle 28, 29, 30) 

V mil. € 2016 2015 2014 

Tržby 153 300 149 467 129 872 

EBIT 12 900 13 186 10 752 

EAT 8 784 8 711 7 290 

 

Dle přiložených hospodářských výsledků vidíme, že tržby společnosti Daimler AG i její 

čistý zisk kontinuálně rostou. V roce 2016 zde nebyl takový nárůst jako v roce 2015.  

 

Analýza vybraných ukazatelů fundamentální analýzy 

Tab. 18: Analýza vybraných poměrových ukazatelů (Vlastní zpracování dle 28, 29, 30) 

Typ ukazatele/rok 2016 2015 2014 

EPS 7,97€ 7,87€ 6,51€ 

E/P 0,113 0,101 0,094 

P/E 8,873 9,858 10,594 

P/BV 1,428 1,899 1,517 

ROE 0,149 0,160 0,164 

 

Zisk na jednu akcii se každým rokem zvyšuje, což je pro akcionáře dobrá zpráva. 

Ukazatel P/E se pohybuje v optimálním rozmezí ve všech sledovaných obdobích. Pomět 

tržní ceny a účetní hodnoty akcie je vyšší než 1, což znamená, že firma má investiční 

potenciál. Hodnota se pohybuje v průměru vyšší, než 1,5, co je dobrý výsledek. 

Rentabilita vlastního kapitálu je také vyšší než 0,1, což je velmi důležité pro budoucí 

investory.  
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5.3.3 BMW AG 

Tab. 19: Základní informace (Vlastní zpracování dle 31, 32) 

BMW Group  

Tržní kapitalizace 57 880 480 000 € 

Sídlo Mnichov, Bavorsko, Spolková republika 

Německo 

 

BMW, celým názvem Bayerische Motoren Werke  AG j neměcká společnost, která byla 

založena Karlem Rappem a Gustavem Ottem. Ve svých začátcích se BMW zabývalo 

výrobou leteckých motorů. V roce 1923 vyrobilo BMW svou první motorku. Velkého 

rozmachu dosáhla společnost v 70. letech, kdy se zapsala do historie založením své divize 

motosportu a legendárními vozy, pro závody na okruhu. Dnes se tato společnost skládá 

z těchto divizí:  

- automotive segment (BMW, Rolls Royce, Mini), 

- motorcycles segment (BMW), 

- BMW Financial Services. 

Z toho je patrné, že se specializuje jak na luxusní vozy vyšší třídy, tak na vozidla, která 

mají sportovní potenciál. Tato společnost poskytuje svým zákazníků i finanční služby, 

které zajišťuje oddělení BMW Financial services. BMW má velmi loajální zákazníky, 

kteří si opakovaně kupují automobily nebo motocykly právě tohoto koncernu.  

 

Počet zaměstnanců 

Tab. 20: Počet zaměstnanců (Vlastní zpracování dle 32, 33, 34) 

 2016 2015 2014 

Počet zaměstnanců 124 729 122 244 116 324 
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Akcie společnosti  

Tab. 21: Akcie a jejich označení (Vlastní zpracování dle 32) 

Kmenové akcie ISIN DE0005190003 

 Počet 657 109 600 

Prioritní akcie ISIN DE0005190037 

 Počet 55 114 000 

 

Rozložení hlasovacích práv 

 

Graf 3: Rozložení hlasovacích práv (Vlastní zpracování dle 32) 

 

Jak můžeme vidět, v BMW vlastní téměř jednu polovinu celé společnosti jedna rodina. 

Proto mají na její chod velký vliv. Poté, co zemřela při autonehodě Johanna Quandt jsou 

akcie, které vlastnila, drženy v její pozůstalosti. To dělá z BMW jednu z posledních 

doopravdy velkých „rodinných“ firem na světě. Ostatní akcie jsou rozděleny mezi     

jak strategické, tak i institucionální a ostatní investory.  
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Quandt
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Vývoj kurzu akcie 

Vývoj ceny akcie BMW AG vidíme níže na obrázku. Hodnoty na ose Y jsou v €. 

 

Obr. 4: Vývoj cen akcie BMW AG ve sledovaném období (Zpracování dle 15) 

 

Jak můžeme vidět, akcie dosáhly v námi sledovaném období svého vrcholu na začátku 

roku 2015, stejně jako v případě společnosti Daimler AG. Poté začal medvědí trend.    

Je zde značný nárůst ceny akcie, který je následovaných prudkým poklesem ceny       

ve čtvrtém kvartálu roku 2015. Ke konci roku 2016 je zde patrný býčí trend.  

 

Analýza tržeb a zisku  

Tab. 22: Tržby a zisky BMW ve sledovaných letech (Vlastní zpracování dle 32, 33, 34) 

V mil € 2016 2015 2014 

Tržby 94 200 92 200 80 400 

EBIT 9 396 9 593 9 118 

EAT 6 910 6 396 5 817 
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Z těchto dat je zde patrný stejný trend jako u společnosti Daimler. Oproti skokovému 

nárůstu tržeb mezi lety 2014 a 2015 je zde mnohem menší nárůst mezi lety 2015 a 2016. 

U čistého zisku je tomu jinak. Ten u BMW roste kontinuálně, každý rok přibližně o 500 

mil €. 

 

Analýza vybraných ukazatelů fundamentální analýzy  

Tab. 23: Analýza vybraných poměrových ukazatelů (Vlastní zpracování dle 32, 33, 34) 

Typ ukazatele/rok 2016 2015 2014 

EPS 10,45€ 9,70€ 8,83€ 

E/P 0,118 0,099 0,098 

P/E 8,493 10,065 10,166 

P/BV 1,007 1,396 1,390 

ROE 0,146 0,150 0,155 

 

Z těchto ukazatelů můžeme zjistit, že zisk na jednu akcii konstantně roste. Ve všech námi 

sledovaných obdobích je ukazatel P/E v optimálních hodnotách. U srovnání tržní 

hodnoty akcie s účetní hodnotou se pohybujeme v číslech vyšších než 1, co je pro 

investora relevantní informace. Návratnost vlastního kapitálu je také vyšší než 0,1       

a pohybuje se po celé sledované období v hodnotě okolo 0,15. Z toho můžeme usoudit,  

že rentabilita kapitálu, kterou vložili investoři a vlastníci do podniku je dobrá.  
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5.3.4 FCA Group 

Tab. 24: Základní informace (Vlastní zpracování dle 35, 36) 

FCA Group  

Tržní kapitalizace 15 680 400 000 € 

Sídlo a vedení Sídlo Nizozemí, vedení Londýn, Spojené 

Království 

 

FCA neboli Fiat Chrysler Automobiles vznikla 13. října 2014 oficiálním zapsáním     

na burze cenných papírů v New Yorku a v Miláně. Šlo o sloučení dvou tradičních 

výrobců automobilů, a to, společnosti Fiat S.p.A. založené v roce 1899 a Chrysler, 

založené v roce 1925. Dnes se značka skládá z těchto divizí a společností:  

- FCA Group S.p.A. (Fiat, Fiat Abarth, Fiat Professional, Lancia, Alfa Romeo, 

Maserati, Comau, Magneti Marelli, Teksid, Fiat Powertrain Technologies), 

- FCA US LLC (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, SRT). 

Zabývá se jak vývojem, tak i výrobou jak cestovních vozidel vhodných na delší trasy     

i do měst, tak i sportovními automobily. Dále vyrábí společnosti v tomto koncernu 

součástky pro mnoho dalších značek, jako je například Audi. V jeho portfoliu můžeme 

najít i společnosti, které se zabývají veřejnými dopravními prostředky. 

 

Počet zaměstnanců 

Tab. 25: Počet zaměstnanců (Vlastní zpracování dle 36, 37, 38) 

 2016 2015 2014 

Počet zaměstnanců 234 499 238 162 232 165 
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Akcie společnosti 

Tab. 26: Akcie a jejich označení (Vlastní zpracování dle 36) 

Kmenové akcie ISIN NL0010877643 

 Počet 1 946 235 957 

 

Rozložení hlasovacích práv 

 

Graf 4: Rozložení hlasovacích práv (Vlastní zpracování dle 36) 

 

Můžeme zde vidět, že téměř 30% hlasovacích práv v této společnosti vlastní společnost 

Exor N.V. Je zajímavé, že další téměř 16% vlastní 3 investiční společnosti a jeden 

investor, John Griffin. Zbytek akcií společnosti je rozložen mezi institucionální a ostatní 

investory v téměř stejném poměru.  
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Vývoj kurzu akcie  

Vývoj ceny akcie FCA Group vidíme níže na obrázku. Hodnoty na ose Y jsou v €. 

 

 

Obr. 5: Vývoj cen akcie FCA Group ve sledovaném období (Zpracování dle 15) 

 

Jako v předešlých případech můžeme vidět, že maxima dosahovaly akcie na začátku roku 

2015. Poté, jako v předešlých případech následoval medvědí trend, ale v posledních dvou 

kvartálech roku 2016 započal strmý býčí trend. Akcie se pohybují i v druhém kvartálu 

roku 2017 na hladině, na které byli na konci roku 2016. 

 

Analýza třeba a zisku  

Tab. 27: Tržby a zisky FCA ve sledovaných letech (Vlastní zpracování dle 36, 37, 38) 

V mil. € 2016 2015 2014 

Tržby 153 300 149 467 127 872 

EBIT 12 900 13 186 10 752 

EAT 8 784 8 711 7 290 
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I zde je zaznamenán velký rozdíl jak v nárůstu tržeb, tak i v nárůstu čistého zisku, stejně 

jako u společnosti Daimler AG. Můžeme ale vidět, že společnost kontinuálně roste      

a zvyšují se jak její tržby, tak i zisky. Mže za to hlavně rostoucí ekonomika v posledních 

letech, která tak cyklickému odvětví, jako je automobilový průmysl, svědčí.  

 

Analýza vybraných ukazatelů fundamentální analýzy  

Tab. 28: Analýza vybraných poměrových ukazatelů (Vlastní zpracování dle 36, 37, 38) 

Typ ukazatele/rok 2016 2015 2014 

EPS 1,192€ 0,221€ 0,465€ 

E/P 0,131 0,016 0,039 

P/E 7,651 63,303 25,333 

P/BV 0,579 1,245 0,950 

ROE 0,094 0,022 0,044 

 

Zisk na jednu akci se mezi lety 2015 a 2016 skokově zvýšil o téměř 500%. Vývoj 

ukazatele P/E se přibližuje optimální hodnotě pouze v roce 2016. V předchozích letech 

byl značně vysoký, jelikož bylo EPS velmi nízké. Naopak srovnání tržní hodnoty akcie 

s účetní hodnotou akcie se snížilo z dobrých hodnot do ne příliš uspokojivých. Naopak 

rentabilita vlastního kapitálu se zvýšila z velmi nízké hodnoty až téměř k hranici 0,1, 

která je pro investora důležitá.  
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5.3.5 PSA Group 

Tab. 29: Základní informace (Vlastní zpracování dle 39, 40) 

PSA Group  

Tržní kapitalizace 16 665 340 000 € 

Sídlo Paříž, Francie 

 

Tento automobilový koncern vznikl už v roce 1976 po fůzi společnosti Citroën S.A. and 

Peugeot S.A..  Oficiální název byl PSA Peugeot Citroën group. V roce 2016 došlo 

k přejmenování na PSA Group jako symbol transformace tohoto koncernu. Kořeny této 

společnosti sahají až do roku 1810, kdy Peugeot začal fungovat jako společnost 

zabývající se zpracováním kovů. První automobil poháněný spalovacím motorem vznikl 

v Peugeotu v roce 1890. Citroën vznikl v roce 1919. Dnes se tento koncern zabývá 

výrobou jak osobních, tak i užitkových a sportovně laděných automobilů, součástek   

pro automobily a financováním. Skládá se z těchto divizí:  

- Peugeot (výroba osobních i užitkových automobilů),  

- Citroën (výroba osobních i užitkových automobilů), 

- DS Automobiles(divize zabývající se výrobou sportovně laděných automobilů), 

- Mister auto (výroba součástek pro vozidla i jiných značek), 

- PSA Powertrain (výroba a prodej motorů a součástek pro jiné výrobce 

automobilů), 

- Free2Move (projekt spojující všechny společnosti zajišťující sdílení dopravních 

prostředků v jedné aplikaci), 

- Banque PSA Finance (společnost zajišťující financování automobilů          

pro zákazníky PSA Group). 
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Počet zaměstnanců  

Tab. 30: Počet zaměstnanců (Vlastní zpracování dle 40, 41, 42) 

 2016 2015 2014 

Počet zaměstnanců 184 107 179 524 177 129 

 

Akcie společnosti  

Tab. 31: Akcie a jejich označení (Vlastní zpracování dle 40) 

Kmenové akcie ISIN FR001121409 

 Počet 850 811 632 

 

Rozložení hlasovacích práv 

 

Graf 5: Rozložení hlasovacích práv (Vlastní zpracování dle 40) 
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Jak můžeme vidět, podstatnou část akcií společnosti PSA vlastní rodina Peugeot. Spolu 

s Donfeng Motor a francouzským státem vlastní více než jednu třetinu akcií. Více     

než 39% této společnosti vlastní také zahraniční instituce. Individuální investoři spolu   

se zaměstnanci vlastní necelých 10% akcií PSA Group.  

 

Vývoj kurzu akcie 

Vývoj ceny akcie PSA Group vidíme níže na obrázku. Hodnoty na ose Y jsou v €. 

 

 

Obr. 6: Vývoj cen akcie PSA Group ve sledovaném období (Zpracování dle 15) 

 

 

Jak můžeme vidět, vývoj kurzu akcie PSA Group je velmi podobný vývoji kurzu u FCA 

Group. Na začátku roku vidíme silný býčí trend a od třetího kvartálu roku 2015 nastupuje 

trend medvědí. Na konci námi sledovaného období, tedy ve čtvrtém kvartálu roku 2016 
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nastupuje zase silný býčí trend. Akcie se drží na cenové hladině z konce roku 2016       

i v prvním a druhé kvartálu roku 2017. 

 

Analýza tržeb a zisku  

 

Tab. 32: Tržby a zisky PSA ve sledovaných letech (Vlastní zpracování dle 40, 41, 42) 

V mil. € 2016 2015 2014 

Tržby 54 030 54 676 51 592 

EBIT 2 343 1 343 772 

EAT 2 149 1 202 555 

 

Jak můžeme vidět v přiložené tabulce, třeba společnosti se v námi sledovaných třech 

obdobích příliš neměnily. Oproti tomu jak hrubý tak i čistý zisk kontinuálně rostly. 

Společnost za dva roky své čisté zisky téměř zčtyřnásobila.  

 

Analýza vybraných ukazatelů fundamentální analýzy 

 

Tab. 33: Analýza vybraných poměrových ukazatelů (Vlastní zpracování dle 40, 41, 42) 

Typ ukazatele/rok 2016 2015 2014 

EPS 2,16€ 1,14€ 1,15€ 

E/P 0,139 0,070 0,113 

P/E 7,174 14,215 8,887 

P/BV 1,086 1,061 0,543 

ROE 0,206 0,098 0,038 

 

Jak můžeme z přiložených dat vyčíst, situace firmy se ve sledovaném období velmi 

zlepšila. Zisk na jednu akci se téměř zdvojnásobil a to samé můžeme říci i o srovnání tržní 
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hodnoty akcie s hodnotou účetní. Kromě značného výkyvu v roce 2015 se pohybuje 

ukazatel P/E v optimálních mezi nebo velmi blízko nich. Díky tomu, že se toto číslo 

zvýšilo nad 1, jsou tyto akcie pro investory lákavější. I rentabilita vlastního kapitálu     

se zvýšila, a to dokonce na číslo 0,206, tedy 20,6%. To je znamení, že firma je v dobré 

situaci. 
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5.3.6 Renault – Nissan 

Tab. 34: základní informace (Vlastní zpracování dle 43, 44) 

Renault Nissan Group  

Tržní kapitalizace 25 168 920 000 € 

Sídlo Boulogne-Billancourt, Francie 

 

Aliance mezi společnostmi Renault a Nissan vznikla v roce 1999. Jde o nejdéle trvající 

mezinárodní partnerství mezi dvěma hlavními výrobci v automobilovém průmyslu. Díky 

této spolupráci zde vznikl koncern, který vyrábí všechny druhy automobilů, od malých 

městských hatchbacků, přes luxusní SUV, sportovní vozy až po užitkové automobily. 

Značka Renault vznikla v roce 1898 a prosadila se ve všech větvích trhu, jak při výrobě 

malých automobilů, tak i ve Formuli 1. Společnost Nissan vznikla v roce 1931 jako 

Datsun. Jde o jednoho z předních světových výrobců jak malých městských vozidel, tak  

i luxusních limuzín a supersportovních vozidel. Celá tato skupina se skládá z:  

- automobilové divize (Renault, Nissan, Infinity, Dacia, Datsun, Lada), 

- technologické divize (Samsung), 

- finanční divize (Renault Finance). 

Díky tomu může svým zákazníkům poskytovat i financování vozů, což je dnes ale       

u větších automobilových koncernů samozřejmost.  

Počet zaměstnanců  

Tab. 35: Počet zaměstnanců (Vlastní zpracování dle 44, 45, 46) 

 2016 2015 2014 

Počet zaměstnanců 124 849 120 126 117 395 
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Akcie společnosti  

Tab. 36: Akcie a označení (Vlastní zpracování dle 44) 

Kmenové akcie ISIN FR0000131906 

 Počet 291 072 455 

 

Rozložení hlasovacích práv  

 

Graf 6: Rozložení hlasovacích práv (Vlastní zpracování dle 44) 

 

Největší jednotný podíl v celé této společnosti má Francouzský stát, a to téměř 18%. 

Dalším velkým akcionářem je skupina Nissan, která se skupinou Renault uzavřela 

obchodní partnerství. Podíl v této společnosti má i Daimler AG, který ho získal v roce 

2010. Více než 62% akcií společnosti vlastní veřejnost.  
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Vývoj kurzu akcie  

Vývoj ceny akcie Renault - Nissan vidíme níže na obrázku. Hodnoty na ose Y jsou v €. 

 

Obr. 7: Vývoj cen akcie Renault - Nissan ve sledovaném období (Zpracování dle 15) 

 

Jak můžeme vidět, na začátku roku 2015 byl i u této společnosti a jejích akcií silný býčí 

trend. Na rozdíl ten se také ve třetím kvartálu tohoto roku změnil na medvědí, ale nebylo 

zde žádný pozvolný přechod do býčího trendu. Růst i pokles ceny akcie se střídal a ustálil 

se až v čtvrtém kvartálu roku 2016. V cenovém rozpětí čtvrtého kvartálu roku 2016     

se drží cena akcie i v prvních dvou kvartálech roku 2017. 
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Analýza tržeb a zisku  

Tab. 37: Tržby a zisky Renault – Nissan ve sledovaných letech (Vlastní zpracování dle 44, 45, 46) 

V mil. € 2016 2015 2014 

Tržby 51 243 45 327 41 055 

EBIT 4 598 3 326 2 134 

EAT 3 543 2 960 1 998 

 

Jak můžeme vidět, v tržbách a ziscích této společnosti nejsou žádné výrazné výkyvy.   

Je zde zaznamenán kontinuální růst, a to jak v tržbách, tak i v zisku.  

 

Analýza vybraných ukazatelů fundamentální analýzy 

Tab. 38: analýza vybraných poměrových ukazatelů (Vlastní zpracování dle 44, 45, 46) 

Typ ukazatele/rok 2016 2015 2014 

EPS 12,57€ 10,35€ 6,92€ 

E/P 0,149 0,112 0,114 

P/E 6,723 8,950 8,747 

P/BV 0,785 0,826 0,777 

ROE 0,115 0,104 0,080 

 

U této společnosti můžeme zaznamenat poměrně vysoký růst zisku na akcii 

v meziročním srovnání. Naopak poměr tržní hodnoty akcie s účetní není vyšší než 1,  

což není pro investora optimální, ale není příliš nízký, takže nesignalizuje značné potíže. 
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Ukazatel P/E se v roce 2016 dostal mimo doporučované hodnoty, ale v předešlých letech 

byl v rozmezí, které je optimální. Rentabilita vlastního kapitálu meziročně roste         

a pohybuje se nad hranicí 0,1, což značí dobrou situaci. 
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5.4 Mezipodniková komparace 

Pro určení pořadí společností a sestavení kvalifikovaného investičního doporučení, což  

je jedním ze stěžejních cílů této práce, využijeme bodovací metodu při diferencovaných 

vahách.  

 

5.4.1 Vybrané ukazatele 

Tab. 39: Ukazatele vybrané k mezipodnikové komparaci (Vlastní zpracování) 

Název Ukazatele Zkratka 

Výnos na akcii EPS 

Zisková výnosnost E/P 

Price earning ratio P/E 

Price Book Value P/BV 

Rentabilita VK ROE 

 

Výnos na akcii 

Tento ukazatel byl vybrán, jelikož je to jeden ze základních ukazatelů, které určují cenu  

a investiční potenciál dané akcie. Slouží jako ukazatel ziskovosti společnosti. U akcií 

díky tomuto ukazateli zjistíme výnos za investici do té dané akcie. Jelikož je pro výběr 

růstových akcií tento ukazatel jeden z nejdůležitějších, je mu přiřazena hodnota 4. 

Charakter ukazatele je +1 

Zisková výnosnost 

Tento ukazatel vyjadřuje, to, jaký je zisk z kapitálu, kteří vložili investoři do dané 

společnosti. To je pro nás velmi důležité, jelikož hledáme akcie, co možná největší 

výnosnost vzhledem k riziku. I z tohoto důvodu jsme tento ukazatel zařadili do námi 

vybraných ukazatelů pro fundamentální analýzu. Ukazateli byla dána váha 2. Charakter 

je +1. 
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Price earning ratio 

Tento ukazatel nám dává údaje o tom, kolik peněžních jednotek je investor ochotný 

zaplatit za jednu jednotku ročního zisku u dané akcie. Jde o jeden z nejvíce využívaných 

ukazatelů při analýze akcií. Proto byl zvolen i při analýze akcií v této práci. Ukazateli 

byla přiřazena váha 5 a charakter -1. 

 

Price book value  

Price book value neboli poměr tržní hodnoty akcie a její účetní hodnoty nám říká, jaký  

je poměr mezi tržní cenou akcie a její účetní hodnotou. Pokud je ukazatel větší než 1,    

je hodnota nebo ocenění vlastního kapitálu v rozvaze menší než tržní hodnota 

společnosti. Reprodukční schopnost podnikových aktiv je při hodnotě vyšší než 1 

hodnocena investory vzhledem k riziku kladně. Jelikož vybíráme vhodnou investici   

pro akciový fond, který je kapitalizační, byl tento ukazatel vybrán do této práce. Tomuto 

ukazateli byla dána váha 3. Charakter je +1. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu je ukazatel, který nám říká, kolik procent zisku připadá   

na jednotku investované měny. Tento ukazatel je jedním z nejdůležitějších pro majitele, 

investory nebo společníky, jelikož jim ukazuje, jaká je výnosnost investice, kterou     

do podniku vložili. Tudíž bylo důležité ho vybrat mezi námi sledované ukazatele analýzy. 

Proto byla tomuto ukazateli přiřazena váha 1. Jeho charakter je +1. 
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5.4.2 Porovnání společností 

V následující tabulce vidíme mezipodnikovou komparaci dle daných kritérií. 

Tab. 40: Mezipodniková komparace (Vlastní zpracování) 

a.s./ukazatel EPS E/P P/E P/BV ROE Součet Průměr Pořadí 

VW 325,86 100,67 251,72 84,45 28,16 790,84 52,72 6 

Daimler 253,62 151,68 378,85 300,00 72,33 1156,48 77,10 3 

BMW 332,54 158,39 395,80 211,55 70,87 1169,15 77,94 2 

FCA 37,93 175,84 439,35 121,64 45,63 820,39 54,69 5 

PSA 68,74 186,58 468,57 228,15 100,00 1052,04 70,14 4 

Renault- 

Nissan 400,00 200,00 500,00 164,92 55,83 1320,75 88,05 1 

Váha 

ukazatele 
4 2 5 3 1 

4+2+5+3+1=15 
Charakter 

ukazatele 
[+1] [+1] [-1] [+1] [+1] 

 

 

Výsledné pořadí:  

1. Renault – Nissan 

2. BMW  

3. Daimler 

4. PSA Group 

5. FCA Group 

6. VW 
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Z výsledků mezipodnikového srovnání nám vyšla jako nejlepší společnost z námi 

srovnávaných, automobilový koncern Renault-Nissan. Dosáhl nejlepších výsledků     

ve vybraných ukazatelích. Jeho tržby a zisky také kontinuálně rostou, z čeho můžeme 

vidět, že společnost je v dobré ekonomické situaci. 

Na druhém místě se umístila společnost BMW AG. V námi sledovaném období 

dosahovala velmi dobrých hospodářských výsledků a díky vyšší poptávce               

po automobilech vyšší třídy můžeme předpokládat, že i v budoucnosti bude tento koncern 

v dobré ekonomické situaci. 

Na třetím místě se s téměř zanedbatelným rozdílem oproti druhému umístila společnost 

Daimler AG. Stejně jako BMW AG dosahovala velmi dobrých hospodářských výsledků 

a poptávka po luxusních automobilech, které vyrábí, je vysoká. Proto můžeme 

předpokládat i budoucí kladný vývoj. 

Na čtvrtém místě se umístila společnost PSA Group, a to se značným odstupem        

od společnosti Daimler AG. Zároveň má velký náskok oproti pátému místu,           

kde se umístila FCA Group a se zanedbatelným rozdílem oproti šestému místu, kde se 

umístil Volkswagen AG. Z výsledků mžeme vidět, že se tato společnost ještě nezotavila 

z problémů, které nastaly v roce 2015. 
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6 VERIFIKACE VHODNOSTI VYBRANÝCH 

AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ Z HLEDISKA JEJICH 

BONITY 

Abychom si potvrdili, že jsou námi vybrané akcie pro podílový fond vhodné, budeme 

verifikovat výsledky komparace za pomoci bonitního modelu. Verifikovat budeme 

společností, které se umístili na prvním a druhém místě, tedy Renault – Nissan a BMW. 

Bude k tomu využit Index bonity a data za námi sledované období.  

 

6.1.1 Renault – Nissan 

Tab. 41: Verifikace společnosti Renault – Nissan za pomoci bonitního modelu (Vlastní zpracování) 

Ukazatel 2016 2015 2014 

 
0,140 0,102 0,100 

 
0,067 0,068 0,067 

 
0,835 0,689 0,494 

 
0,449 0,367 0,260 

 
0,009 0,007 0,006 

 
0,093 0,094 0,095 

Index Bonity 1,593 1,327 1,022 

 

Index bonity u společnosti Renault – Nissan se pohybuje v mezích vyšších než 1.       

To znamená, že je společnost v dobré finanční situaci a že je bonitní.   
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6.1.2 BMW AG 

Tab. 42: Verifikace společnosti BMW za pomoci bonitního modelu (Vlastní zpracování) 

Ukazatel 2016 2015 2014 

 
0,152 0,168 0,154 

 
0,133 0,131 0,135 

 
0,498 0,557 0,589 

 
0,499 0,520 0,567 

 
0,003 0,003 0,003 

 
0,050 0,054 0,052 

Index Bonity 1,335 1,433 1,500 

 

U společnosti BMW AG je Index bonity ve sledovaném období v intervalu od +1 do +2. 

Z toho vyplívá, že tato společnost je bonitní a že je její finanční situace dobrá.   
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7 NÁVRH VLASTNÍHO INVESTIČNÍHO DOPORUČENÍ 

 

7.1 Renault - Nissan 

Nejvyššího skóre dosáhl Renault – Nissan, a to zejména díky vysokému zisku na jednu 

akcii a také nejvyšší hodnotě ukazatele Price earning ratio. Toho bylo dosaženo hlavně 

z důvodu vysokého zisku dosahujícího více než 3,5 mld. € v roce 2016. Jak zisk, tak i zisk 

na akcii v posledních třech letech kontinuálně roste. Díky strategické spolupráci        

se společností Nissan má lepší přístup na asijské trhy, kde je o evropské automobily velký 

zájem. Další výhodou této společnosti je i to, že se zaměřuje jak na osobní automobily, 

tak i nákladní vozidla. V její nabídce se můžeme setkat jak se sportovními vozidly, 

malými městskými automobily, které jsou dnes velmi vyhledávané i s prostornými 

sedany. Díky nižší ceně vozidel jsou dostupná pro širší veřejnost. Bonitní model nám 

potvrdil, že je tato společnost v posledních třech letech v dobré finanční situaci. Proto   

je Renault - Nissan nejlepší volbou při výběru kvalitní růstové akcie.  

 

7.2 BMW 

Dobrou investiční příležitost představuje i společnost BMW, která se v mezipodnikové 

komparaci umístila na druhém místě. BMW dosahuje vysokých hodnot zisku na akcii    

a také dobrých hodnot jak rentability vlastního kapitálu, tak i hodnoty tržní k účetní 

hodnotě akcie, a to i když tento koncern vyrábí pouze tři značky vozidel a okrajově 

motocykly. Na rozdíl od společnosti Renault – Nissan se specializuje na luxusní vozidla 

pro vyšší třídu a sportovní vozidla. Toho je důkazem to, že pod tento koncern spadá      

i značka Rolls Royce, která vyrábí nejluxusnější automobily na světě nebo divize M, 

která se specializuje na sportovní vozidla. Jde o legendární značku vozidel, která jsou 

známá všude na světě a jejich zákazníci jsou velmi loajální. Jelikož stále rostě životní 

úroveň, a to i v zemích Jižní Ameriky a Asie a zákazníci žádají luxusní německé sedany, 

je tento výrobce také vhodnou volbou k investici. To nám verifikoval i bonitní model, 

který nám potvrdil dobrou finanční situaci této společnosti. 
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Zajímavou alternativou k těmto dvěma investicím může být společnost Daimler.       

Ta se umístila jen těsně pod společností BMW. Specializuje se na stejný segment 

automobilů jako BMW, a to na luxusní vozidla a také silně sportovní automobily. Oproti 

BMW se zaměřuje i na užitková vozidla a autobusy. Na rozdíl od BMW ale nemá 

Daimler tak loajální zákazníky a podniková identita také není tak jasná. Daimler se snaží 

zacílit na všechny segmenty trhu, a tak si nezíská takovou loajalitu.  

Správci podílového fondu doporučuji investovat do akcií společnosti Renault – Nissan   

a doplnit je akciemi společnosti BMW a Daimler. Doplnění akciemi BMW a Daimler     

je doporučeno z důvodu investice do více segmentů automobilového průmyslu,          

a to do segmentu luxusních automobilů, supersportovních automobilů a také do segmentu 

výroby autobusů.  
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ZÁVĚR 

Globálním cílem této bakalářské práce je vypracování návrhu investičního doporučení 

pro nákup akcií evropských automobilových společností do podílového fondu. Primárně 

se jedná o výrobce, kteří se specializují na segment osobních automobilů. Po splnění 

prvního parciálního cíle nám k analýze zůstalo šest evropských výrobců automobilů,    

a to Volkswagen, Daimler AG, BMW AG, Fiat Chrysler Automobiles, PSA Group      

a Renault Nissan. Jsou to jediné společnosti, jejichž akcie se veřejně obchodují v měně 

EUR a jsou samostatné.  

Jelikož jsou výrobci ze stejného segmentu a území, byla v rámci fundamentální analýzy 

vyhotovena pouze oborová analýza a její rozsah byl redukován na údaje, které jsou 

důležité pro podnikovou analýzu. Metoda využitá pro výběr nejvhodnější akcie        

pro sestavení investičního doporučení je finanční analýza vybraných ukazatelů. Ty byly 

vybrány na základě kritérií na investiční instrumenty, které jsou ve statutu podílového 

fondu, pro který je toto doporučení sestaveno. Ke zjištění potřebných informací byly 

využity veřejně dostupné finanční výkazy analyzovaných společností a výroční zprávy,  

a to v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. Toto období se ukázalo jako dostatečné 

k sestavení kvalitního investičního doporučení. V tomto období byl zařazen i rok 2015, 

kdy byl u všech výrobců zaznamenán jak rekordní nárůst ceny akcií, tak i jeho silný 

pokles. Důraz byl kladen na analýzu poměrových ukazatelů, které jsou vhodné pro výběr 

růstových akcií. Dále byly analyzovány tržby a zisky společností. Prokázalo           

se, že automobilovému průmyslu v Evropě, potažmo Evropské unii vévodí Německé 

společnosti, i když při analýze a komparaci byly zjištěny zajímavé výsledky.   

Po provedení podnikových analýz byly výsledky komparovány za pomoci bodové 

metody tak, aby bylo sestaveno pořadí společností od „nejlepších“ po „nejhorší“. Váhy 

ukazatelů jsem sestavil tak, aby odpovídaly co možná nejlépe investiční strategii 

podílového fondu, pro který je sestavováno doporučení.  

Po seřazení společností podle výsledků mezipodnikové komparace byla u prvních dvou 

společností provedena verifikace. K tomuto účelu byl využit bonitní model Index bonity, 

který potvrdil, že obě tyto společnosti jsou v dobré finanční situaci a že jsou bonitní. 
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Na základě výsledků analýz a verifikace jsem stanovil jako nejvýhodnější akcii        

pro investici podílového fondu automobilovou společnost Renault – Nissan.          

Ta v posledních letech dosahovala velmi dobrých hospodářských výsledků a vykazovala 

stálý růst. Působí i na Asijských trzích, kde je poptávka velmi vysoká má širokou 

modelovou řadu. Rizikem u této společnosti je to, že se nezaměřuje na luxusní vozidla.  

O ty je především v rozvíjejících se zemích velký zájem a neustále se zvyšující životní 

úroveň tomuto segmentu automobilového trhu nahrává.  

Doplněním akcií společnosti Renault – Nissan mohou být akcie společnosti BMW       

a Daimler. Ty mají v posledních letech dobré hospodářské výsledky a jsou velmi známá. 

BMW je společnost, která má své loajální zákazníky a oproti společnosti Renault – 

Nissan má velkou výhodu v tom, že se specializuje na luxusní automobily pro vyšší třídu. 

Daimler se také specializuje luxusní vozidla, ale oproti BMW vyrábí i autobusy          

a pokrývá tak větší segment trhu. 
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