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Díváte se na nejoblíbenější snídani v Silicon Valley, 
kterou schvaluje i hipster z kavárny na rohu 

Krymské a miliony jeho souputníků po celém světě. 
Spotřeba avokád raketově roste, obsese kávou taky 
a svoje elektronické hračky už skoro nedáme z ruky. 

Ale jak na tom vydělat?
KRISTÝNA GREPLOVÁ, FOTO: VOJTĚCH RESLER

Dobré ráno 
a hodně štěstí

LITHIUM, KÁVA, AVOKÁDA



KDYŽ NEDÁVNO MILIONÁŘ TIM GURNER 
VZKÁZAL MILENIÁLŮM (TO JSOU 
TI MLADÍ A NADĚJNÍ, CO VĚTŠINOU 
JEŠTĚ NEJSOU MILIONÁŘI, PROTOŽE 
SE TEPRVE NEDÁVNO ODSTĚHOVALI 

OD RODIČŮ), AŤ NESKUHRAJÍ NA DRAHÉ HYPO-
TÉKY A NEDOSTUPNÉ BYDLENÍ, A DOPORUČIL JIM, 
AŤ SI RADĚJI ODPUSTÍ SVÉ AVOKÁDOVÉ TOASTY ZA 
19 DOLARŮ A ČTYŘDOLAROVÁ LATTÉČKA, STRHLA 
SE VE SPOLEČNOSTI MELA. MY SE TADY NEVYTA-
SÍME S TABULKAMI, VE KTERÝCH BYCHOM JAKO 

AMERICKÁ MÉDIA DALŠÍ MĚSÍC ROZEBÍRALI, NA-
KOLIK GURNER MÁ, NEBO NEMÁ PRAVDU, ANI VÁM 
NECHCEME SAHAT DO SVĚDOMÍ, KOLIK SI TĚCH 
AVOKÁDOVÝCH SVAČIN A NAPĚNĚNÝCH KAFÍ 
ROČNĚ KOUPÍTE (ALE JESTLI SE TO ČÍSLO JEN TRO-
CHU PODOBÁ TOMU NAŠEMU, TAK BY TO MOHLO 
UŽIVIT JEDNU MENŠÍ KAVÁRNU, PŘIZNÁVÁME).

SPÍŠ SE NÁM NABÍZÍ OTÁZKA: DÁ SE ZA AVOKÁDA, 
KÁVY A IPHONY JENOM UTRÁCET? NEBO TO LZE 
CELÉ OTOČIT A NA MODERNÍCH OBSESÍCH TAKÉ 
VYDĚLAT?

Záleží na tom, jestli věříte, že současná 
posedlost avokádem neumře s tím, jak 
generace hispterů vyroste ze svých 
flanelových košil, fousů a #avotoastů. 
Analytici se ale celkem shodují, že 
rostoucí obliba avokád nesouvisí jenom 
s Instagramem plným zdravých snídaní 
(a guacamole, tacos a mexických tapas), 
ale do značné míry s tím, jak si avokádo 
našlo cestu na asijské trhy a hlavně do 
Číny. 

Z toho profitují hlavně velcí dodavatelé 
avokád, jako je společnost Calavo 
Growers (na newyorské burze pod 
tickerem CVGW). Ta se aktuálně jeví 
jako nejzajímavější akciový tip v oboru – 
společnost za posledních deset let svojí 
výkonností překonala Bloomberg index 
zemědělských komodit o téměř 800 %. 
Avokádo je prostě mnohonásobně 
výnosnější než pěstování jiných 
zemědělských komodit. A Calavo se 
na rozdíl od své konkurence (třeba 
společnosti Fresh del Monte, která taky 
avokáda vykupuje a zpracovává) na tyhle 
zelené plody specializuje, má vlastní 
rozsáhlé plantáže v Kalifornii a historicky 
navazuje na družstvo, kde v roce 1924 
vypěstovali vůbec nejoblíbenější odrůdu 
avokád – Haas. Tržní kapitalizace 
společnosti je dnes vyšší než miliarda 
dolarů a výnos na jednu akcii (EPS) je  
2,11 dolaru – poslední vyplacená 
dividenda byla 90 centů na akcii.

Pokud na akcie nevěříte, existuje ještě 
jiná možnost, jak na avokádo vsadit. Je 

sice o dost rizikovější, ale můžete 
zkusit investovat přímo do vznikajících 
plantáží ve Střední Americe. Za 
částky okolo 50 tisíc dolarů lze koupit 
avokádový sad třeba v Panamě. Vy jako 
investor kupujete půdu, na které budou 
stromy vysazeny, a s tím i tým, který se 
o plantáž bude starat – příjmy si potom 
dělíte 70 ku 30. První výdělky můžete 
očekávat po pěti letech, kdy stromy 
začnou rodit.

Jenže není všechno tak růžové jako 
graf rostoucí oblíbenosti avokáda. Oro 
verde, zelené zlato, jak mu říkají jeho 
pěstitelé, na sebe v posledních letech 
nalepilo taky řadu problémů. Jednak 
velkou spotřebu vody (na kilo avokád 
je potřeba skoro 600 litrů), což je velký 
problém právě pro Calavo, kterému 
to komplikuje jeho tradiční pěstování 
avokád ve vysušené Kalifornii bojující 
za úsporu vody. K tomu přidejte 
nepěknou pověst ovoce (ano, vy si ho 
solíte, ale avokádo je ve skutečnosti 
ovoce), které je sice zdravé, ale ničí 
přírodu – třeba taky mexické lesy, které 
místní farmáři ničí, aby měli kde vysadit 
avokádové plantáže. A v Mexiku ještě 
zůstaneme – tam má totiž avokádo další 
velký problém. Jeho stoupající ceny 
a výnosnosti si všimly místní kartely 
a ve velkém nutí místní pěstitele platit 
jim výpalné za každý avokádový strom – 
když farmáři odmítnou, mafie jim a jejich 
rodině hrozí smrtí, což často bohužel 
taky splní. 

Pije se všude, konzumace kávy ve 
světě je skoro bilion šálků ročně a černý 
vyprošťovák letí jak v rozvinutých, tak na 
rozvíjejících se trzích. A díky její vysoké 
spotřebě můžete s kávou obchodovat 
na komoditních burzách pomocí 
specializovaných futures kontraktů –  
to znamená, že nekupujete pytle 
s voňavou kávou, jen podíl na nějakém 
množství uloženém ve skladu, které za 
určitý čas zase prodáte (a káva se fyzicky 
nehne z místa). Trh s futures kontrakty 
je celkem likvidní a transparentní, i když 
poslední dva roky jsou ceny volatilní. 
Skoro celý rok 2016 vytrvale rostly, od 
podzimu ale kolísají – a většinou směrem 
dolů. Na vině jsou vysoká poptávka  
po kávě hlavně z USA, ale taky extrémní 
klimatické změny a El Niño, který poničil 
jihoamerickou sklizeň. Odnesla to hlavně 
Brazílie, největší světový producent kávy. 
Ale právě kvůli volatilním cenám může  
být káva zajímavá i na krátkodobou 
spekulaci.

Kde a jak kávová futures nakoupit? Na 
komoditních burzách hledejte kolonku 
Coffee C, tedy kontrakty na nákup 
kávy Arabica. Coffee C je celosvětově 
benchmarkem pro ceny kávy, kontrakty 
lze ale reálně koupit jen na atlantské 
ICE burze, která fúzovala s newyorskou 
NYBOT. V kontraktu jde o dodávku 
zelených zrn kávy Arabica z jedné ze dvou 
desítek zemí, kde se pěstuje, do přístavů 
v Evropě nebo ve Státech. V rámci 
jednoho futures kontraktu nakupujete 

INVESTICE KOMODITY

AVOKÁDA KÁVA

110 | FORBES ČERVEN 2017



INZERCE

JAK SE OBCHODUJE S KOMODITAMI
FUTURES – Přísně regulované nástroje, se 
kterými se obchoduje hlavně na velkých 
derivátových burzách v Chicagu, New 
Yorku nebo Atlantě. Můžete si je koupit přes 
brokery v Česku nebo skrze velké zahraniční 
makléře, u obchodníka potom skládáte 
zálohu, tzv. marži – to je nízké procento 
z ceny kontraktu. Jeden kontrakt mívá 
hodnotu v řádu desítek tisíc korun (vy platíte 
jen marži, ne celou částku) a bývá zpravidla 
na velké množství suroviny. Futures kontrakty 
mají vždy pevnou dobu dodání, tedy expiraci, 
a prodávají se před jejím vypršením. Tedy 
pokud si nechcete opravdu koupit pár set 
tisíc kilogramů zelených kávových zrn.

ETF (EXCHANGE TRADED FUND) – Fondy, 
jejichž cílem je co nejpřesněji kopírovat 
cenový vývoj stanoveného aktiva, většinou 
akciového indexu nebo pevného koše akcií 
zaměřeného na některý region, sektor či 
odvětví. Akcie velkých fondů ETF si můžete 
koupit na zahraničních burzách, bývají 
většinou rozkročené mezi několik komodit, 
ale některé z nich se specializují.

37 500 liber kávových zrn, smlouvy 
mají expirační měsíce pětkrát do roka 
(v březnu, květnu, červenci, září a prosinci) 
a aktuálně lze s kávou obchodovat na 
termíny dodání až v roce 2020.

Pokud se na čarování s futures 
kontrakty necítíte, existuje víc možností, 
jak do kofeinové vzpruhy investovat. Na 
kávu existují i specializované ETF fondy 
(fondy obchodované na burze) – ale oproti 
futures kontraktům nenabízejí takovou 
likviditu. Zajímavé jsou třeba fondy 
iPath Bloomberg Coffee Total Return 
ETN (JO) a iPath Pure Beta Coffee ETN 
(CAFE). „Výhodou investice přes ETF, do 
kávy i komodit obecně, může pro českého 
investora být zdanění, když po třech 
letech se ze zisku daň neplatí,“ říká Štěpán 
Pírko ze společnosti Colosseum, který se 
komoditám dlouhodobě věnuje. „Káva 
je však velmi volatilní a tříletý investiční 
horizont by u této komodity nemusel být 
vždy optimální,“ dodává.

Můžete samozřejmě zkusit i akcie, 
analytikům se teď líbí hlavně starý dobrý 
Starbucks (SBUX) s tržní kapitalizací 
přes 80 miliard dolarů, který by letos 
měl vyplatit dolarovou dividendu na akcii. 
A Starbucksu dál věří velké fondy jako 
Vanguard, Fidelity a BlackRock. Podívejte 
se taky na The J. M. Smucker Company 
(SJM), který sice vyrábí marmelády, ale 
k tomu vlastní i několik velkých značek 

Jasně, možná si úplně každou snídani 
hned nefotíte a neposíláte na Instagram, 
ale přiznejte se, mobil v ruce většinou 
máte. Nebo tablet. Jen si tak rychle 
přečíst maily a podívat se, jak se v noci 
dařilo newyorské burze. Nic z toho 
byste ráno neudělali nebýt lithia, které 
je základem baterií ve vašem iPhonu – 
ale mimochodem taky v moderních 
elektrických autech včetně tesly nebo 
supersportu BMW i8. Proto je lithium 
poslední dobou horkým tématem nejen 
technologických konferencí, ale taky 
investičních debat. Kromě toho, že tenhle 
alkalický kov najdete ve většině malých 
elektronických zařízení (na výrobu baterií 
se loni spotřebovalo 35 % obchodovaného 
lithia a na trhu s ním je to nejrychleji 
rostoucí obor), je lithium potřeba 
i k výrobě skla a porcelánu (32 %), na 
lubrikanty (10 %) a na produkci polymerů 
(5 %). Jednoduše – naše civilizace je na 
lithiu celkem závislá – a s rozmachem 
elektroaut se to bude jen prohlubovat. 
Protože zatímco v baterii mobilního 
telefonu je jen pár gramů lithia, 
v notebooku je jich už třeba 30 gramů 
a v tesle s baterií 85 kWh je asi 51 kg lithia.

Ta obrovská poptávka taky znamená, 
že se za něj platí velké peníze (jen mezi 

kávy se zajímavým podílem hlavně na 
americkém trhu. I díky nim se společnosti 
loni podařilo zdvojnásobit tržby. 
A analytici očekávají, že letos o deset 
procent zvedne dividendu na 2,91 dolaru. 
Třetím velkým kávovým hráčem na burze 
je Dunkin’ Brands Group (DNKN). Do jeho 
říše patří i 11 tisíc bister ve 36 zemích a loni 
prodal přes 1,7 miliardy šálků kávy.

Luxusní vila v první linii u moře na jižní straně ostrova Brač. Vila nabízí nejvyšší 
standard bydlení - čtyři en suite ložnice, kinosál, vinný sklep, tělocvičnu, terasu 
s infinity bazénem a privátní kotviště přímo před vilou. Vila obdržela několik mezi-
národních ocenění za architekturu. Cena: 2.400.000,- EUR 

Kamenný dům s unikátní polohou v první linii u světoznámé pláže Zlatni Rat. Dům 
je postaven v tradičním dalmatském duchu a nabízí tři ložnice, dvě koupelny a 
příjemné venkovní sezení na terase. Na pozemku o rozloze 2.460 m2 se nachází 
malá vinice. Cena: 1.500.000,- EUR
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roky 2012 a 2016 se globální trh s Li-Ion 
bateriemi zdvojnásobil na 22,5 miliardy 
dolarů).

Jak si z toho taky kousek ukrojit? 
Klasické komoditní obchodování tak, jak 
ho známe u jiných kovů, v případě lithia 
nefunguje. Likvidní trh futures kontraktů 
neexistuje. Ale pokud potenciálu lithia 
věříte, můžete nakoupit akcie společností, 
které ho těží nebo zpracovávají. Plus 
existují specializované fondy orientované 
na lithium.

Jenže lithiové fondy i akcie mohou být 
problematické tím, že těžaři a zpracovatelé 
lithia na rozdíl třeba od ropných gigantů 
nejsou firmy, které se stoprocentně 
zaměřují jenom na lithium. Jejich portfolio 
bývá často dost diverzifikované, a tím 
pádem nakonec neinvestujete jenom 
do lithia, ale třeba taky do úplně jiného 
chemického byznysu.

Na druhou stranu všichni analytici 
očekávají, že globální spotřeba lithia 
se bude ještě navyšovat – a i kdyby se 
ztrojnásobila, světové zásoby by podle 
projekcí měly vydržet ještě aspoň 135 let. 
Na trhu se tak vyrojila řada společností, 
které nadbíhají investorům a dvoří se 
jim svými údajně rozsáhlými zásobami 
lithia – už se ale tolik nechlubí zatím 
nulovými tržbami. Od těch je lepší dát 
ruce pryč. Zajímavější cíl, kterému stojí za 
to věnovat pozornost, je trojice největších 
zpracovatelů lithia. A ti loni dohromady 
vyprodukovali 70 % světového trhu. Všem 
taky pomohlo, když v roce 2016 vzrostly 
ceny lithiových derivátů v průměru o 30 %.

Vůbec největší je americká chemička 
Albemarle (ALB), která drží zhruba 
35% podíl na trhu s lithiem a jen v první 
polovině roku 2016 jí díky nárůstům 
prodeje tohoto alkalického kovu vzrostla 
EBITDA o pětinu na 424 milionů dolarů – 
a z toho 30 % vytvořil právě byznys 
s lithiem. Albemarle těží lithium ve 
třech velkých dolech a v září podepsalo 
exkluzivní smlouvu na těžbu rudy 
z naleziště Antofalla, které se považuje 
za vůbec největší v Argentině. Analytici 
očekávají, že EPS (výnos na jednu akcii) 
v příštích pěti letech poroste tempem 

okolo 9,3 %. „Albemarle má aktuálně asi 
80 % všech svých kontraktů dlouhodobě 
nasmlouvaných na základě individuálních 
dohod s odběrateli s průměrnou délkou 
na tři až pět let, takže jim tolik nezáleží 
na spotové ceně lithia. Já mám Albemarle 
v portfoliu už minimálně rok, stejně jako 
akcie dalšího těžaře SQM,“ říká Aleš Vávra 
z Metatron Capital, který má na starosti 
hedgeový fond long-short equity. Lithium 
má rozehrané přes více firem, ale další tipy 
dávat nechce. „To je naše know-how, které 
nás stálo hodně času a úsilí. Zorientovat 
se v tomhle oboru dá práci. Investujeme 
ale pouze na rozvinutých trzích, určitě 
ne v Číně, v principu je to tam pro nás 
netransparentní,“ dodává.

To společnost Sociedad Quimica  
y Minera de Chile (SQM) těží chlorid lithný 
na solné pláni Atacama, kde ho přímo 

i zpracovává na uhličitan lithný a další 
produkty. Loni příjmy SQM z lithia rostly 
o 90 procent (pomohla rostoucí cena 
kovu i navýšení těžební kapacity), takže se 
nakonec na celkových tržbách podepsaly 
22 %. Očekávní analytiků ohledně růstu 
výnosu na akcii je 14,3 % v následujících 
pěti letech, což zní slibně – ale SQM 
kromě pěkných příslibů s sebou nese 
i nepěknou a skandální minulost. V roce 
2015 se firma zapletla do politických 
skandálů a krácení daní, načež odešla část 
představenstva a SQM se muselo zbavit 
ředitele. Ve stejném roce odešel taky 
prezident společnosti, který byl obviněný 
z nedovoleného obchodování a insider 
tradingu.

A potom je tu FMC Corporation (FMC), 
která nabízí nejvyšší kvalitu lithia – 
a zároveň nejvyšší míru diverzifikace. 

Společnost totiž operuje kromě lithiového 
byznysu taky v zemědělství a v oboru 
zdraví a výživy. To už je celkem široký 
rozptyl, když chcete investovat do 
potenciálu lithia. Navíc ve srovnání 
s Albemarle a SQM se zpracování lithia na 
příjmech FMC podílí výrazně méně – jen 
11,5 %.

I navzdory tomu ale FMC může být 
zajímavým oživením vašeho portfolia. 
Společnost pracuje na zefektivnění 
této části svého byznysu – před rokem 
navýšila provozní zisk z lithiových operací 
o 211 % na 31,4 milionu dolarů. Zároveň 
má FMC oproti dvěma dalším velkým 
zpracovatelům lithia lépe propracovanou 
výrobní vertikálu. Má vlastní naleziště 
suroviny, pláň Salar del Hombre Muerto 
v Argentině, vlastní i zpracovatelské 
a výrobní kapacity, kde z chloridu lithného 
vyrábí uhličitan lithný (ten se používá 
při výrobě skla), ale taky ho FMC umí 
zpracovat na čisté lithium (nejvyšší kvality 
na trhu) a další sloučeniny s vysokou 
přidanou hodnotou. FMC na podzim 
procházelo reorganizací, což se negativně 
projevilo na tržbách a jeho EPS (výnos 
na akcii) klesal, takže aktuálně je na 0,27 
dolaru – ale projekce na dalších pět let jsou 
kladné a analytici je odhadují až na 10,4 %. 

Možností je taky investovat peníze do 
specializovaných fondů zaměřených na 
lithium – třeba Global X Lithium ETF má 
ale většinu peněz stejně zainvestovaných 
v Albemarle, FMC, SQM a Tesle.

Pokud máte smysl pro dobrodružství 
(a riziko), mohly by vás zajímat taky na 
akcie Arotech Corp. (ARTX), což není 
těžař ani zpracovatel lithia, ale výrobce 
baterií, které dodává do americké 
armády a zbrojařům. Arotech je relativně 
malá společnost s tržní kapitalizací  
jen 86 milionů dolarů, jež ale loni 
zaznamenala rekordní čísla – cash flow 
jí loni vzrostlo o 51 %, a výnos na akcii 
dokonce o 700 % (průměr v oboru byl 
jen 14,24). Letošek je pro společnost dost 
turbulentní a čísla zatím neodpovídají 
pozitivním výhledům – Arotech, který se 
aktuálně prodává za 3,3 dolaru za akcii, 
však může ještě překvapit. 
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U LITHIA NEEXISTUJE LIKVIDNÍ 
TRH FUTURES KONTRAKTŮ. POKUD 

VĚŘÍTE POTENCIÁLU TOHOTO 
ALKALICKÉHO KOVU, NAKUPUJTE 

AKCIE „LITHIOVÝCH“ FIREM.




