
COVID-19 na trzích

Hrozba nebo příležitost pro investory a tradery?

Ing. Roman Dvořák Ph.D.



Co se dnes dozvíte?

1. Pár informací o mně
2. Co způsobila pandemie na trzích a jaké to bude mít 

dopady?
3. V jakém stavu jsou měny, komodity a akcie?
4. Kdy lze očekávat růst a jaká jsou rizika dalšího pádu?
5. Čekat ještě oslabení koruny, vyplatí se držet USD nebo 

EUR?
6. Jak se bude vyvíjet ropa a drahé kovy?
7. Moje krizová investiční strategie – likvidační hodnota
8. Co se teď chystám kupovat
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Roman Dvořák
 Ph.D. na FAME Zlín (zaměření výzkumu na Trading

Strategie při obchodování a investování na burze)
 člen Mensa ČR

 Trading PRAXE
 20 let full-time trader a investor
 INVEST trading – „cokoliv“ – akcie, opce, komodity, ETF, 

Forex, Kryptoměny
 Trading – FOREX a US indexy

Rychlé představení
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 Vzdělávání
 Lektor www.czechwealth.cz
 Garant služby FOREX EXPERT+ www.forex-zone.cz/forex-expert-plus
 Webináře s LYNX - https://www.lynxbroker.cz/vzdelavani/jak-vydelat-na-burze/

http://www.czechwealth.cz/
https://www.forex-zone.cz/forex-expert-plus
https://www.lynxbroker.cz/vzdelavani/jak-vydelat-na-burze/


Pandemie COVID-19
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Pandemie COVID-19 USA
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Pandemie COVID-19 - USD
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S&P 500 - 35%
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Pandemie COVID-19
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Italský dluh 135% + pomoc 50 mld. EUR
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Pandemie COVID-19
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Pandemie COVID-19
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Pandemie COVID-19
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Pandemie v ekonomikách
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• Očekávaná recese v jednotlivých zemích:
– Rozvojové země (Asie, Jižní Amerika, Afrika)
– Exportní a průmyslové ekonomiky (Střed a východ Evropy, 

Kanada)
– Ropné ekonomiky (Venezuela, Perský záliv, OPEC, Rusko)
– Země s předchozími problémy (Itálie, Španělsko…)
– Amerika?
– Čína?



Pandemie v sektorech
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• Letecký průmysl
• Cestovní ruch a hotelnictví
• Restaurace a tradiční maloobchod
• Ropný a plynárenský průmysl (propad ropy)
• Pojišťovnictví
• Bankovní sektor



Tradiční krizové portfolio

 Společnosti zajišťující věci denní potřeby (JNJ)
 Společnosti vyrábějící drogy denní potřeby (tabák, 
pivo, alkohol, cannabis – BTI, APHA, ACB)
 Společnosti provozující infrastrukturu (železnice - NSC)
 Společnosti s pravidelnou dividendou (aristokrati)
 Zlato 



Korona krizové portfolio

 Společnosti vyrábějící vakcíny
 Společnosti vyrábějící ochranné prostředky 
 Společnosti vyrábějící hygienické prostředky
 Pohřební ústavy a nemocnice

 IT eshopy, 5G a ostatní IT společnosti
 WR společnosti



Akciová reakce v krizi

 viz. předchozí slide +
 Tržní cena je menší nebo blízko účetní hodnotě mínus 
dluhy
 TEĎ se ocitá velké množství firem blízko účetní 
hodnoty po celém světě
 V případě katastrofy a likvidaci firmy dostanete z 
likvidačního zůstatku velkou část zpět
 Účetní hodnota je přirozený FA support



Likvidační hodnota akcie



Likvidační hodnota akcie



Likvidační hodnota akcie



Likvidační hodnota akcie



Rozložení měn a měnové riziko

 Rezervní měny – USD, CHF a JPY

 „Ropné měny“ – CAD, RUB

 Komoditní měny – AUD, NZD

 Při růstu globálního HDP – EUR, GBP a měny s 
vysokými sazbami 



EUR/CZK
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USD/CZK
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EUR/USD
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Ropa
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Trading
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• Střední až vysoká volatilita – sleduji ATR
• FX, komodity i indexy
• Vždy použití Stoplosů
• Opatrnost při držení přes noc a víkend
• Sleduji Price Action a Volume
• Nyní velmi dobré období
• Forex Expert Plus a Trading Room



Pozvánka – kompletní portfolia
https://www.czechwealth.cz/seminare
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https://www.czechwealth.cz/seminare


Děkuji za pozornost

Ing. Roman Dvořák Ph.D.

www.facebook.com/dvorak.forex.expert
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