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ČS nemovitostní fond
měsíční zpráva – 12/2020
Efektivní LTV (loan-to-value) je celkový objem externích bankovních
úvěrů vztažený k hodnotě složené z celkové hodnoty nemovitostního
portfolia a celkového zůstatku na depozitních a běžných účtech fondu.
6
Průměrná doba expirace nájemních smluv je penězi vážená průměrná
doba expirace všech dlouhodobých nájemních smluv včetně opcí na
předčasné ukončení. U smluv na dobu neurčitou předpokládáme
dvanáctiměsíční platnost.
5

Rizikovost produktu
1

Tomáš Jandík, CFA, MRICS

Správce fondu: REICO investiční společnost České spořitelny
Založení fondu:
9. 2. 2007
Frekvence oceňování a obchodování:
denně
Vlastní kapitál fondu (CZK):
27 645 mld.
Hodnota PL (CZK):
1,2685
Výkonnost fondu YTD:
2,18 %
Výkonnost fondu P12M:
2,18 %
Očekávané zhodnocení v 2021:
2,00–3,00 %
Podíl nemovitostní složky k 31. 12. 2020:1
75,67 %
Průměrný podíl nemovitostní složky YTD:2
76,04 %
Hodnota nemovitostí k poslednímu
datu přecenění (CZK):3
31,961 mld.
Průměrný poměr LTV (loan-to-value) k 31. 12. 2020:4 42,27 %
Průměrný poměr efektivního LTV
(loan-to-value) k 31. 12. 2020:5
34,99 %
Prům. doba expirace náj. smluv k 30. 9. 2020:6
3,63 let
Průměrná obsazenost budov k 30. 9. 2020:
93,79 %
Informace k datu (pokud není uvedeno jinak): 31. 12. 2020
Web:
www.reico.cz
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Podíl nemovitostní složky je poměr nelikvidních aktiv vztažených
k majetku fondu. Nelikvidními aktivy se rozumí hodnota nemovitostních
společností navýšená o vnitropodnikové půjčky.
Průměrný podíl nemovitostní složky YTD je průměrný poměr
nelikvidních aktiv vztažených v majetku fondu od začátku daného roku.
Hodnota nemovitostí stanovená výborem odborníků na základě nezávislých posudků a přepočítaná kurzem posledního dne daného měsíce.
LTV (loan-to-value) je celkový objem externích bankovních úvěru
vztažený k celkové hodnotě nemovitostního portfolia.

2

3

4

5

6

7

Komentář správce fondu
Rok 2020 byl nepříznivě poznamenán pandemií COVID-19,
která způsobila výrazný pokles globální ekonomiky. Zasaženými
sektory byly především hotelnictví, pohostinství, maloobchod
a sektor služeb obecně. Prémiové nemovitosti v portfoliu
ČS nemovitostního fondu se však prokázaly jako kvalitní
uchovatelé hodnoty, když fond v roce 2020 vykázal i přes sérii
negativních vlivů výkonnost ve výši 2,18 %.
Přecenění nemovitostní složky fondu k 30. 9. 2020
V průběhu měsíce prosince došlo k pravidelnému přecenění
nemovitostní složky portfolia k 30. 9. 2020 a zaúčtování nových
tržních hodnot všech nemovitostí stanovených nezávislými
poradci a validovaných výborem odborníků dle zákona
č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech. Ocenění zastřešila dvojice společností Colliers a BNP
Paribas Real Estate.
Oproti minulému měsíci vrostla hodnota nemovitostních aktiv
o 73,3 mil. Kč., což představuje revaluaci nemovitostní složky
o +0,23 %. Jednalo se tak o mírnou korekci revaluace první
vlny pandemie, kdy hodnota nemovitostí v portfoliu poklesla
o 485 mil. Kč. Společně s nákupem dvou budov industriálního
parku v Seredi za 835 mil. Kč a oslabením koruny vůči euru
o 84 haléřů tak během roku 2020 vzrostla hodnota portfolia
ze 30,703 mld. Kč o 1,259 mld. Kč na 31,961 mld. Kč, což
představuje nárůst o 4,1 %.

www.reico.cz www.investicnicentrum.cz
informační linka: 800 INVEST (800 468 378)

Největší nárůst hodnoty oproti předchozímu přecenění vykázala
kancelářská budova Trianon (+71 mil. Kč), kde za nárůstem
hodnoty stojí prodloužení nájemní smlouvy s hlavním nájemcem
Českou spořitelnou. Velký relativní nárůst hodnoty zaznamenalo
také obchodní centrum Čtyři Dvory v Českých Budějovicích
(+23 mil. Kč), a to díky úspěšně dokončené rekonstrukci centra
a následně obdrženému kolaudačnímu rozhodnutí v srpnu 2020.
Naopak pokles hodnoty byl zaznamenán u kancelářských budov
Proximo I a Proximo II ve Varšavě (-68 mil. Kč, resp. -55 mil. Kč),
za tímto pohybem stojí především nárůst požadovaných výnosů
z prémiových kanceláří a také zvýšená konkurence způsobená
výstavbou velkého množství kancelářských projektů ve Varšavě.
Komentář k výkonnosti fondu
Během měsíce prosince klesla cena podílového listu z 1,2771
na 1,2685 Kč, což představuje pokles o 0,68 %. Jedná se o mimořádný pokles způsobený posílením kurzu koruny vůči euru
v měsíci listopadu o cca 1 Kč kombinovaně se zohledněním slev
z nájemného plynoucí z druhé vlny protipandemických opatření.
Celková výkonnost fondu za rok 2020 tak činí 2,18 %, což je
v souladu s odhadovaným intervalem 2 až 3 % po vzniku
pandemie začátkem minulého roku. Výkonnost fondu byla
ovlivněna několika negativními faktory, které fond během
roku 2020 zkonzumoval.
V první řadě meziročně poklesla hodnota maloobchodních
nemovitostí fondu, v průměru o -4,3 %. Tento sektor tvoří
dohromady 34 % hodnoty nemovitostního portfolia fondu. Další
výrazný pokles pro 2021 nečekáme.
V reakci na vládní opatření byly dále uděleny původně neplánované slevy obchodníkům v covidovém rozpočtu do 154 mil. Kč
s následnou negativní kontribucí k výkonnosti fondu o cca – 0,5 %.
Slevy pro příští rok plánujeme v rozpočtu přibližně 100 mil. Kč.
Kancelářský sektor zaznamenal výrazné snížení expanzí a menší
poptávku po relokacích firem, což se dále částečně projevilo v
nájemních podmínkách u nově uzavíraných smluv. Další vývoj
bude záviset na rychlosti návratu růstu HDP.
Přesto, že investiční trhy zůstávají silné, tak požadované prémiové
kancelářské výnosy v Polsku vzrostly o 25 bps, což vytvořilo tlak
na hodnoty tamních kancelářských nemovitostí. V základním
scénáři nečekáme, že by zde ceny dále klesaly.

Největšími příležitostmi pro tvorbu fondového výnosu v roce 2021
je především možné odeznění pandemie s rozvojem očkování
a následným návratem růstu HDP a spotřeby domácností,
následné obnovení poptávky po expanzích a relokacích nájemců
s pozitivním vlivem na trh prémiových kancelářských nemovitostí, realizace odložených nákupních rozhodnutí a stabilizace
v maloobchodním sektoru a přetrvávající rostoucí poptávka
nájemců i investorů v sektoru logistiky. Dalšími potenciálně
pozitivními faktory jsou možné udržení vysoké zainvestovanosti
fondu novými akvizicemi za výhodné ceny a opětovný růst
úrokových sazeb na depozitních účtech.
Naopak, rizikové faktory, které vnímáme pro 2021, jsou
především přetrvávající nejistota v případě dalších plošných
uzavření ekonomiky s následným negativním dopadem na tržby
v maloobchodě, odklad expanzních a relokačních rozhodnutí
v kancelářském segmentu a dopad na sektor průmyslu a potažmo
část sektoru logistického. Výnos může být dále negativně
ovlivněn setrvávajícími nízkými sazbami na depozitních účtech
a možným výrazným posílením koruny vůči euru.
Rizika jsou zmírněna rozsáhlou diverzifikací fondu do čtyř
nemovitostních sektorů a geograficky do třech zemí střední
Evropy. Jednotlivé rizikové expozice v portfoliu jsou výrazně
limitovány, což dokazuje i výkonnost fondu v roce 2020
s výnosem 2,18 %. V průběhu roku budeme odhad výkonnosti
aktualizovat v závislosti na probíhajícím vývoji zmíněných
rizikových expozic.
Nový kotevní nájemce v budově Park One
Dne 18. prosince 2020 byla podepsána důležitá nájemní smlouva
s Úřadem Vlády SR, který si nově pronajal v budově Park One
v Bratislavě kancelářské prostory o celkové výměře přesahující
6,500 m². Nově pronajaté prostory si nájemce bude přebírat
postupně od poloviny února do 1. dubna 2021.
Jedná se o výrazné zlepšení parametrů budovy, která byla
od dubna 2020 po odchodu společnosti Amazon obsazená jen
ze 17 %. Spolu s expanzí dalšího nájemce na budově tak má
nemovitost nově zajištěnou obsazenost na úrovni 70 % s tím,
že další poptávky jsou v jednání.
Ostatní komentáře

Negativní dopad způsobil i pokles sazeb na depozitních účtech
z průměrných 1,75 % p. a. začátkem roku na průměrný výnos
0,25 % koncem roku. Setrvání nízkých sazeb očekáváme
i v následujícím roce.

Během měsíce prosince 2020 bylo do fondu čistě investováno
přes 336 milionů Kč a objem fondového kapitálu vzrostl oproti
předchozímu měsíci o 0,55 %. Celkový počet podílníků fondu se
ke konci prosince navýšil o 1,27 % na 91 052.

Na výnos fondu ve výši 2,18 % mělo naopak pozitivní vliv
oslabení koruny, která během uplynulého roku oslabila
o 84 haléřů na euro. Pro základní scénář příštího roku počítáme
naopak s mírným posílením kurzu koruny vůči euru.
Výhled pro výkonnost fondu v roce 2021
Vzhledem k přetrvávající nejistotě odhadujeme pro rok 2021
fondovou výkonnost v intervalu od 2,0 do 3,0 %.

Tomáš Jandík, CFA, MRICS
předseda představenstva
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Geografické rozložení
nemovitostní složky

Složení nemovitostní
složky podle sektorů

Složení nemovitostní části portfolia fondu k 31. 12. 2020
Pronajímatelná
plocha (m2)

Název objektu

Lokalita

Typ nemovitosti

Industriální Park Dubnica

Dubnica n. V, SR

logistika

89 259

Continental, Lidl, Kuehne+Nagel

Forum Nová Karolina

Ostrava, ČR

nákupní střediska

58 521

Peek & Cloppenburg, C&A, Ahold, M&S

City Tower

Praha, ČR

kanceláře

48 673

Raiffeisen Bank

Galeria Sloneczna

Radom, PL

nákupní střediska

42 731

LPP, H&M, Inditex, Multikino, TK Maxx

Metronom Business Center

Praha, ČR

kanceláře

35 649

SAP Services, AbbVie, BMW

Industriální Park Sereď II

Sereď, SK

logistika

33 181

LPP

Proximo I

Varšava, PL

kanceláře

29 194

Stanley Black & Decker, Grupa Pracuj

Trianon

Praha, ČR

kanceláře

20 805

Česká spořitelna

Proximo II

Varšava, PL

Kanceláře

20 703

Accenture, EY, Six Payment Services

Forum Business Center I

Bratislava, SR

kanceláře

19 356

Slovak Telekom

Industriální Park Dubnica II

Dubnica n. V, SR

logistika

16 629

Lidl, AAF, Leoni

Qubix

Praha, ČR

kanceláře

13 914

Corpus Solutions, Adecco, CRIF

Park One

Bratislava, SR

kanceláře

13 216

L’Oreal

Industriální Park Sereď I

Sereď, SK

logistika

11 971

Wegu

Melantrich

Praha, ČR

hlavní nákupní třídy

11 155

M&S, EuroAgentur Hotels & Travel

Čtyři Dvory

Č. Budějovice, ČR

nákupní střediska

Rohan Business Center

Praha, ČR

kanceláře

9 435

East Orange, Kuoni, Bodycote

Platinium

Brno, ČR

kanceláře

9 340

ČSOB, KPMG, Generali

Office Box

Bratislava, SR

kanceláře

4 281

Celltex Hygiene

CELKEM

10 540

Významní nájemníci

Cinestar, Ahold, KIK

498 553
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Kurz hodnoty podílového listu

Důležité upozornění

1,29

Hodnota investované částky a výnos z ní může stoupat
i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Správcem fondu je REICO, investiční společnost České spořitelny.
Ceny za obstarání koupě a prodeje podílových fondů jsou
součástí Ceníku České spořitelny. Další informace včetně
úplného názvu fondu a investiční strategie naleznete ve statutu
fondu a KIID, které Vám poskytneme ve všech pobočkách České
spořitelny, na www.reico.cz, na www.investicnicentrum.cz
nebo na informační lince 800 INVEST (800 468 378).
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Tento informační materiál vytvořila Česká spořitelna, útvar
Wealth Management, a byl uvolněn k rozšiřování 14. 1. 2021.
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