Nemovitostní fondy
Nemovitostní fondy, jak prozrazuje jejich označení, jsou speciální podílové fondy investující do kvalitních nemovitostí a
to buď přímo, nebo prostřednictvím nemovitostních společností. Minoritní část jejich portfolií je zainvestována také v
dluhopisových nástrojích a nástrojích peněžního trhu, které zajišťují likviditu fondu.
Jde o specializované struktury, které pořizují komerční nemovitosti – logistické parky, průmyslové haly, výrobny, kanceláře, hotely, obchodní centra či bytové domy. Ty kupují za peníze od stovek až tisíců svých vkladatelů a také s využitím
úvěrů od bank.
Investoři mají možnost se podílet na výhodách plynoucích z vlastnictví kvalitních nemovitostí bez osobní odpovědnosti
za závazky plynoucí z provozu těchto nemovitostí.
Cílem nemovitostních fondů je stabilní zhodnocení vložených prostředků podílníků, které jsou investovány do komerčních nemovitostí. Hlavní část výnosu fondu je tvořena příjmem z pronájmu těchto nemovitostí. Celkové zhodnocení fondu se pak skládá právě z příjmů z nájmů a také z růstu hodnoty nemovitosti. Tu stanovují obvykle jednou za čtvrt roku
nezávislí znalci. Nemovitostní fondy investují většinu prostředků (až 80 %) do hmatatelných, viditelných a snadno ocenitelných aktiv, tedy do konkrétních nemovitostí. Pro zajištění výplaty odkupujících podílní ků drží fondy část prostředků

v rychle likvidních finančních aktivech – nástrojích peněžního trhu a dluhopisech.
Výhody








Výnosy nemovitostních fondů nejsou přímo závislé na vývoji akciových a dluhopisových trhů
Možnost vyššího výnosu při dodržení doporučeného investičního horizontu než u dluhopisových fondů
Vysoká likvidita - možnost rychlého vyplacení prostředků bez sankcí
Široká diverzifikace portfolií fondů do mnoha nemovitostí snižující rizika poklesu hodnoty investice
Možnost jednorázové i pravidelné investice
Vysoká transparentnost
Nemovitostní fondy jsou optimální pro střednědobé i dlouhodobé pravidelné investování, které snižuje riziko
špatného načasování investice

Jak nemovitostní fondy reagují na inflaci?
Nemovitostní fondy se proti růstu inflace smluvně chrání. Nájemní smlouvy nemovitostí, které nemovitostní fondy vlastní
mají v sobě zaimplementovány inflační doložky, které zpětně upravují výši nájmů v návaznosti na růst spotřebitelských
cen. V nájemních smlouvách je upraven princip navyšovaní nájmů včetně druhu použitého indexu a termínu navyšovaní.

Jaké nemovitostní fondy známe.
V roce 2019 vzniklo pět a v roce 2020 další čtyři nové otevřené nemovitostní fondy dostupné veřejnosti. Aktuálně si tak
drobní investoři mohou nyní vybrat ze 17 retailových nemovitostních fondů. Kromě nich pak na českém trhu působí
také několik - šest nemovitostních fondů pro tzv. kvalifikované investory – FKI.
a) nejstarší a největší z retailových fondů je ČS nemovitostní fond
b) více než 10 let již fungují fondy Conseq Realitní a TESLA Realitní nemovitostní fond
c) velmi dynamicky v uplynulých letech rostly fondy ZFP realitní fond, INVESTIKA realitní fond a Czech Real Estate Investment Fund (CREIF) napojený na skupinu DRFG.
- portfolio rychle rostlo na objemu (získávaly nový kapitál a zkupovaly nové nemovitosti) a vykazovaly velmi
dobré výnosy
d) mladší přírůstky do rodiny nemovitostních fondů jsou – CREDITAS Nemovitostní 1, Generali Fond Realit, ZDR
Investments Public, NEMO Fund a Trigea nemovitostní fond.
e) úplně nejmladší přírůstky jsou např. – Realia Fund Retails Parks, MINT 1.rezidenční fond, Schonfeld & Co Premiové nemovitosti
Ze zmíněných 17 retailových nemovitostních fondů v roce 2019:
a) vykázal nejvyšší výnos fond Conseq Realitní – 6,5%
b) nad 5% hranicí výnosu se v loňském roce dostaly fondy INVESTIKA realitní, ZFP realitní a IAD Korunový realitní fond.
c) mezi 4% a 5% výnosu se pohybovaly fondy ČS nemovitostní a CREIF
d) nejnižší výnosy v uplynulém roce vykázaly fondy TESLA Realitní a Raiffeisen realitní, které byly mírně nad 3%

Pro srovnání – průměrná roční míra inflace za rok 2019 byla 2,8%. Což ukazuje, že nemovitostní fondy svými výnosy
inflaci porazily.
Nemovitostní fondy se tak ukazují jako vynikající konzervativní investice, které dlouhodobě dobře chrání před inflací a
zároveň vykazují velmi stabilní vývoj.
České retailové realitní fondy dokázaly i v problematickém roce 2020 vygenerovat svým investorům docela slušné výnosy, otázkou ovšem zůstává, jak budou tyto výnosy udržitelné v roce 2021. Neustále nad realitními fondy totiž visí otázka
toho, jak valuovaly nemovitosti, které nakupovaly do svého portfolia. Dopad bude zřetelný až v době, kdy skončí vládou
podporované programy typu Covid Nájemné a Covid Ochrana. Dnes si totiž nikdo nemůže být moc jistý tím, kdo má
v obchodním domě zavřeno, jelikož musí nebo proto, že mu již došly peníze na provoz a výplaty.
Optikou výnosů vydělal svým investorům v roce 2020 nejvíce peněz realitní fond Conseq, a to 5,86 %. Druhého nejvyššího výnosu dosáhl realitní fond Trigea od společnosti Partners, který má ve svém portfoliu zatím jen dvě nemovitosti. Jsou
jimi kancelářská budova Louvre v pražských Radlicích a obchodní centrum v Plzni. Trigea vydělala svým investorům
v loňském roce 5,64 %. Přes pět procent na výnosu se dostal ještě jeden fond, a to ZDR public se zhodnocením 5,24 %.

Investory nezajímá jen roční zhodnocení, ale i to, jak si realitní fondy vedou od svého vzniku. V tomto ohledu se daří
fondu ZFP realitní a Investika držet nad 5 %. Realitní fond CREIF se od svého počátku svým průměrným ročním zhodnocením drží těsně pod 5 %, na hodnotě 4,98 %. Realitní fond Realita se v průměrném ročním zhodnocení od počátku vzniku drží nad 4 %, přesněji na hodnotě 4,55 %.
Pro srovnání uvádíme i zhodnocení u jednotlivých realitních fondů za poslední tři roky. Jak je z grafu patrné, tak některé fondy dokázaly v loňském roce svým investorům vydělat více než v roce 2019.

Pokud bychom porovnali průměrné roční výnosy od založení jednotlivých realitních fondů, tak vidíme, že většina fondů
si drží svou dlouhodobou výnosnost v pásmu od 4 – 5 %. Na dlouhodobá data podobného typu je ovšem potřeba se dívat
v kontextu. ČS nemovitostní fond je například nejstarším fondem, který jako jediný realitní fond v ČR prošel finanční
krizí 2009, při které poklesl o skoro 14 %. Generali fond realit zase existuje něco málo přes rok, takže porovnávat jeho
dlouhodobou výnosnost bude vypovídající až po uplynutí delšího časového úseku.

Srovnání finančních ukazatelů u retailových nemovitostních fondů.
V současné době – rok 2020, je v nemovitostních fondech pro retailové klienty přes 51 mld. korun. Jen za rok 2019 do
těchto fondů přiteklo přes 11 mld. korun. Za poslední tři roky bylo do fondů zainvestováno přes 28,5 mld. korun neboli
56% současné celkové hodnoty kapitálu ve fondech.

V tabulce je názorně vidět:
a) všechny retailové nemovitostní fondy mají likvidní rezervu (Cash) přes 20%
b) některé fondy se snaží maximálně využít bankovních úvěrů (LTV) 48% - 60%, naopak fond TESLA Realita
jich nevyužívá (6%)
c) všechny fondy mají nemovitosti momentálně velmi dobře obsazené (93% - 100%)
d) průměrná délka nájemních smluv (WAULT) je mezi 3 až 6 lety
e) dobrá rentabilita nájmu (Yield) – mezi 5 až 7,5%
Velmi stabilní ve svých výsledcích je realitní fond CREIF, který od počátku své existence plní očekávání investorů o
zhodnocení mezi 4-5 %. CREIF, který v prvních dvou letech existence vydělal svým investorům 5,04 % a 5,17 %, dosáhl
i v předloňském a loňském roce zhodnocení nad 4 %.

Velikost fondu
Největším realitním fondem i po loňském roce s velkým náskokem zůstává fond ČS nemovitostní, který ke konci roku
2019 spravoval 25,79 miliard korun. Na druhém místě zůstává realitní fond ZFP, který se s fondovým kapitálem přehoupl
přes 8,4 miliardy korun. Realitní fond Raiffeisen, který vznikl teprve v druhé polovině roku 2017, nasbíral pod svou správu ke konci roku 2019 přes 1,9 miliardy korun. Na konci roku 2019 se velikost fondů řadí:

Příliv kapitálu
Dlouhodobě přitéká nejvíce kapitálu do největšího realitního fondu ČS nemovitostní, a to i díky rozsáhlé pobočkové síti
České spořitelny, která fond prodává. Do fondu ČS nemovitostní přiteklo jen za uplynulý rok přes 3,2 miliardy korun, což
je přes 270 milionů korun měsíčně.
Do realitního fondu Investika loni přiteklo přes 197 milionů korun měsíčně, celkem tedy přes 2,36 miliardy korun. Do
realitního fondu CREIF za rok 2019 naposílali investoři přes 1,8 miliardy korun. V roce 2019 naopak trpěl přítokem kapitálu realitní fond Realita, kde se za rok 2019 zvýšil fondový kapitál o 185 milionů korun, což je měsíční přítok kapitálu
cca 15 mil. Kč.

V současné době je v českých retailových realitních fondech nainvestováno něco přes 57 miliard korun. Za uplynulý rok
2020 nateklo do realitních fondů zhruba 3,9 miliardy korun. To je výrazně méně než v roce 2019, kdy investoři naposílali
do realitních fondů zhruba 9,5 miliardy korun. Rok 2020 byl, z hlediska realitních fondů rovněž, jako většina odvětví
ekonomiky, poznamenaný pandemií COVID 19. Zatímco z pohledu přítoku kapitálu do fondů je dopad pandemie patrný,
z pohledu zhodnocení realitních fondů by v podstatě nikdo ani nepoznal, že se v uplynulém roce na trhu něco jako pandemie dělo.

Akvizice
Pandemie COVID se kromě přítoku kapitálu do realitních fondů projevila i na počtu provedených akvizic jednotlivých
fondů. Zatímco v roce 2019 proběhlo na poli realitních fondů přes 15 akvizic, v roce 2020 to bylo o zhruba třetinu méně.

Své portfolio v loňském roce rozšířil hned z kraje roku fond ČS nemovitostní, a to nákupem logistických areálů na Slovensku. Investika během března dokončila akvizici kancelářsko-technologického komplexu v Písku a před koncem roku
přidala ještě zrestaurovaný zámek Mitrowicz.
Těsně před koncem roku se rozšířilo portfolio i fondu CREIF (Czech Real Estate Investment Fund), a to o tři nemovitostní společnosti, v rámci, kterých rozšířil svou část portfolia o retailový park v Plzni a několik marketů Penny a Billa. Zároveň tento realitní fond prodal ze svého portfolia retailový park v Litoměřicích.
Generali Fond Realit, který vznikl před koncem roku 2019, provedl v roce 2020 své první akvizice. První akvizicí byla
budova v ulici Kořenského, v květnu se portfolio rozšířilo o budovu v ulici Milíčova a v závěru roku se přidala další budova
v ulici Soukenická. Všechny tři budovy poskytují rezidenční bydlení a prostor pro komerční využití.
Největším fondem zůstává realitní fond ČS nemovitostní, který se ke konci roku 2020 spravoval fondový kapitál ve výši
27,65 miliard korun.

COVID měl jistě dopad na všechny realitní fondy v ČR, nicméně z šesti největších realitních fondů odteklo nejvíce kapitálu realitnímu fondu Realita, který v roce 2020 přišel o zhruba 59 milionů korun. Určitě se nejedná o nejhorší výsledek,
realitní fond ČS nemovitostí během první vlny lockdownu přišel o více než 890 milionů korun během dvou měsíců. Nutno podotknout, že u ČS nemovitostního fondu je to dáno i tím, že se jedná o jediný fond, který poskytuje denní valuace a
odkup je tak možný v podstatě ze dne na den.
Nejvíce kapitálu v roce 2020 doteklo do Investiky, a to zhruba 1,59 miliardy korun. V průměru si tento fond i během pandemie udržel přítok kapitálu zhruba 130 milionů korun měsíčně. V závěru roku vylepšil tristní začátek i fond ČS nemovitostní, který i přes tak obrovský počáteční odtok kapitálu dokázal skončit s čistým přítokem kapitálu na konci roku ve
výši 1,3 miliardy korun (zhruba 106 milionů korun měsíčně).

