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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

BNP Paribas Asset Management jako součást skupiny BNP Paribas Group
BNP Paribas Asset Management
(1)

3000+

zaměstnanců po
světě
3000+ zaměstnanců napříč
36 zeměmi, s více než 520
investičními profesionály

Od roku

1964

Dlouhá historie
Spolehlivý partner pro správu
aktiv od svého založení v
roce 1964

€ 440
miliard

BNP Paribas Group

202.000
Zaměstnanců po
světě

AUM

Napříč širokým spektrem tříd aktiv,
zastupující pestrou škálou
globálních klientů

Od roku

2002

specializovaný ESG
tým

Interní specializovaný tým
ESG analytiků se od roku
2002 podílí na tvorbě našeho
přístupu

72

+

200k+ zaměstnanců napříč
72 zeměmi, generující čistý
příjem skupiny v hodnotě
€8.2miliard (2019)

Od roku

1822

Dlouhá historie
Téměř dvě století bohaté
historie a zkušenosti v
odvětví

zemí
S pobočkami ve více než 72
zemích po celém světě
disponuje BNP Paribas skutečně
globálním zastoupením

A+,(2) Aa3,(3)AA-(4)
BNP Paribas Rating
Standard & Poor’s (2),
Moody’s (3), a Fitch (4).
Equity tier 1 capital of €83.3B

Zázemí skupiny BNP Paribas Group má váhu a odolnost. Poskytuje nám a našim
klientům spolehlivé zázemí pro investování a pozitivní změnu naší společné
budoucnosti.
Source : BNP Paribas Asset Management and BNP Paribas Group as of July, 2020; (1) Joint Ventures included
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STRATEGIE BNPP AM
V OBLASTI UDRŽITELNOSTI

15/10/2020
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

BNP AM je uznávaným globálním lídrem v udržitelnosti

Uznávaný
lídr & zastánce

Specialista na odpovědné
investování (SI)(5) od r. 2002

PRI(1), IIGCC(2), TCFD(3),
TEG(4); také aktivní ve více než 40
kolektivních závazných aktivitách

Lídr ve
výkonnosti ESG

Globální zaměření

Odborný tým 25
zkušených profesionálů

přes 15 let zkušeností v Uznávané hodnocení i rating od společností ESG napříč všemi třídami aktiv Multidisciplinární tým ESG
PRI, ShareAction,
a oblastmi
udržitelném investování
profesionálů s finanční,
WWF and Majority Action
ekonomickou a právní expertízou

Top 3

Globální lídr

#1

zodpovědný investiční
správce na globální úrovni

V udržitelném investování

V udržitelných tematických
strategiích

(1) PRI: Principles for Responsible Investment (2) IIGCC: Institutional Investor Group on Climate Change (3) TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures (4) TEG: Technical expert group
on sustainable finance – European Commission *Climate Action 100+, Montreal Carbon Pledge, New Plastics Economy Global Commitment, PRI & CERES Investor Initiative for Sustainable Forests;(5)
Sustainable Investing
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Angažovanost v oblasti udržitelného investování od roku 2002

2018

2002
Spuštění našeho prvního fondu pro
sociálně odpovědné investování (SRI)
a zapojení se do skupiny institucionálních
investorů v oblasti změny klimatu (IIGCC)

2006
Zakládající signatář iniciativy
OSN - UN Principles for
Responsible Investments
(PRI)

v

2015

Vyřazení tabáku z našich
investičních fondů

Podepsání inicativy Montreal
Carbon Pledge s cílem přizpůsobit
portfolia Pařížské dohodě

2012

2019

Implementace
zásad
OSN
United
Nations
Global
Compact
Principles
a
pravidel sektou BNP Paribas
Group

Nová pravidla pro těžbu uhlí &
spuštení
strategie
Global
Sustainability Strategy

Source: BNP Paribas Asset Management - As of December 2019
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Náš investiční přístup udržitelnosti
Z toho AUM*: 58.8 miliard eur v

1. Zahrnutí ESG2
napříč všemi
procesy

4 pilíře
SUSTAINABLE INVESTMENT
AUM1: 440 miliard eur

2.Vedení
podniků
(hlasování,
angažovanost)

Vylepšené (enhanced) ESG
(Multi factor, Best in Class, ESG index etc…)

35.8 miliard eur– 85 fondů

Tematické
(Voda, klima, životní prostředí, energetická transformace….
etc..)

11 miliard eur – 27 fondů

4. Perspektiva
pohledu vpřed : 3E

Dopady (Impact)
(Green bonds, Social investment etc..)

3. Zodpovědný
Responsible business
conduct expectations
& product-based
exclusions

0.75 miliard eur – 3 fondy

Enhanced ESG + tematické
11.2 miliard eur – 17 fondů

1

At 12/30/2019
* As 03/31/2020
2 ESG: Environmental Social and Governance
3 Enhanced ESG + Thematic = Fund of funds that invests in enhanced ESG funds and thematic funds
Source : BNP Paribas Asset Management March 2020

15/10/2020
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Omezení z pohledu udržitelnosti
Obecné standardy skupiny BNP Paribas
United Nations
Global Compact & OECD(1) MNEs
Guidelines
Univerzální bechmark pro
hodnocení společností

\

Těžba topného uhlí

Implementace v oblasti
citlivých sektorů
Striktní vyloučení

pokrývajících:

Kontroverzní zbraně

Lidská práva
Pracovní vztahy

Uhlí
Tabák

Životní prostředí

Azbest

boj proti korupci

Sektory s minimálními
požadavky

Global Compact Watchlist

Zaměřeno na topné uhlí

Sector Policies

Založen na 10 principech

Including the UN

Od 1/1/2020

Palmový olej a buničina
Nukleární energetika
Těžební průmysl
Ropné písky, dehtové písky Tar
Zemědělství

•

Vyloučení společností s

10% a vyšší podíl tržeb z topného uhlí
•

Nebo představuje >1% globální výroby
Výroba elektrické energie

•

Vyloučení výrobců energie s uhlíkovou
intenzitou >491gCO2/KWh(2) (celosvětově
průměrná uhlíková intenzita )

•

Postupné snížení limitu až do dosažení
ročního cíle IEA v roce 2025 na úrovni
327gCO2/KWh

(1) Organization for Economic Co-operation and Development
(2) kilowattheure
Source: BNP Paribas Asset Management - As of March 2020

15/10/2020
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Zaměřeno na budoucnost – Tři E
UKAZATELE BUDOU SLEDOVAT, MONITOROVAT A REPORTOVAT
Primary Energy Mix
& Electricity Energy
Mix vs. IEA SDS (1)

Carbon intensity
(gCO2/kWh(2) vs.
carbon intensity
IEA(3) SDS

emise CO2
Po portfoliích

Stopa v lesích

Podíl zelených investic
v % AUM(4)

Vodní stopa

(1) Sustainable Development Scenario
(2) Kilowatt-hour
(3) International Energy Agency
(4) Asset Under Management
Source: BNP Paribas Asset Management - As of March 2020

% žen v
představenstvech

Measure and report
Target

15/10/2020
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Marketing Communications - For Professional Investors

BNP PARIBAS FUNDS AQUA
Investování napříč rapidně rostoucím vodním hodnotovým řetězcem

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
10/2020

INTRODUCTION TO IMPAX ASSET MANAGEMENT

BNP PARIBAS AQUA (LUX)

Impax Asset Management – ve zkratce
■

Specializovaný spráce s dvacetiletou zkušeností

Thematic Equities
€14.1bn

výheadně orientovaný na environmentální asset
management
■

Více než 55 členů investičního týmu (UK, US, HK)

■

Globální distribuce a klientské vazby

■

Vysoce kvalitní investiční řešení pro drobné i
institucionální klienty

Fixed Income
€980m

US Equities
€1.0bn

£14.5bn

€20.0bn
1

AUM AUM1

Global
Opportunities
€2.1bn

Infrastructure
(New Energy)
€410m

2019 UNPRI assessment: A+
Strategy and Governance

London managed
US managed2

Beta Strategies
€1.4bn

1As

at 30 June 2020. Assets under advice represent ~2.4%. Total of asset classes may differ due to rounding. 2US managed AUM refers to Pax World Funds.
Impax acquired Pax World Management LLC on 18 January 2018.
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Klasifikace environmentálních trhů dle Impaxu
Nová energetika

Voda

Energetická účinnost

Alternativní energetika

 Elektrická síť

 Developers/IPPs

 Průmyslové obj.

 Solární energie

 Nemovitosti

 Větrná energie

 Doprava

 Biopaliva

 Spotřebitelé

 Další

Udržitelné potravinářství,
zemědělství a lesnictví
 Udržitelné a efektivní zemědělství
 Logistika, bezpečnost a obaly potravin
 Udržitelné lesnictví
 Výživa

Vodní infrastruktura /
Technologie

Kontrola znečištění

 Infrastruktura

 Řešení kontroly
znečištění

 Péče o vodu

 Testování & detekce
plynů

 Utility

 Veřejný transport

Recyklace zdrojů a odpadů
Odpadové
hosp. a techn.

Environmentální služby

 Tech
vybavení

 Konzultace

 Recykl. a
zprac.

 Obchodování povolenek a
aktiv

 Nebezpečný
odpad

 Diverzifikované envi služby

Adopted by FTSE as a basis for Environmental Technologies and Environmental Markets index series since 2007.
IPP: Independent Power Producer.
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Globální investování do portfolia akcií vodního sektoru
DLOUHODOBÉ HNACÍ MECHANISMY I NADÁLE PODPORUJÍ NADPRŮMĚRNÝ RŮST


NEROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU VODY I PŘETRVÁVÁ



ZASTARALÁ INFRASTRUKTURA A NUTNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM



NEUSTÁLE SE ZPŘÍSŇUJÍCÍ REGULACE VODY

PŘÍLEŽITOSTI VODNÍHO SEKTORU PROSTUPUJÍ NAPŘÍČ GLOBÁLNÍ EKONOMIKOU


NAPŘÍČ KONCOVÝMI TRHY A SEKTORY



NAPŘÍČ RŮZNÝMI ZEMĚMI



NAPŘÍČ VŠEMI EKONOMICKÝMI CYKLY

ZKUŠENÍ INVESTOŘI S PROVĚŘENÝMI SCHOPNOSTMI VYTVOŘIT PŘIDANOU HODNOTU A ŘÍDIT RIZIKO


ROZSÁHLÝ GLOBÁLNÍ TÝM DISPONUJÍCÍ HLUBOKÝMI ZNALOSTMI VODNÍHO SEKTORU V RÁMCI
VŠECH MONITOROVÁNÝCH TÉMAT



DLOUHÁ HISTORIE NADVÝKONNOSTI1



RISK S ROVNATELNÝ S GLOBÁLNÍMI TRHY

Minulá výkonnost není ukazatelem pro budoucí výsledky.
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POSITIONING

BNP Paribas Funds Aqua
HODNOTA PRO INVESTORY

VÝZVA

PŘÍLEŽITOST V RÁMCI PORTFOLIA

HODNOTA PORTFOLIA

Zdroje pitné vody ve světě jsou
pod silným tlakem, rozšiřuje se
mezera mezi poptávkou a
nabídkou, stejně jako rostou obavy
o kvalitu pitné vody a stabilitu
vodní infrastruktury.

Fond investuje do ziskových
společností, které rostou rychleji,
než široký akciový trh kvůli růstu
poptávky po produktech a službách
spojených s oblastí životního
prostředí.

Přeměna směrem udržitelnější
globální ekonomice by měla vést k
vyšší výkonnosti společností s
expozicí vůči tomuto sektoru.
Diverzifikace portfolia napříč
environmentálním tématům s
expozicí vůči cyklickým i
defenzivním titulům.

Source: Impax Asset Management, 31 December 2018.

13

14































15

16

POSITIONING

Jak zapadá do portfolia klienta?
NABÍZÍ PŘÍLEŽITOST VE 3 OBLASTECH :
Investice do vodní infastruktury nabízí diverzifikaci napříč geografickými regiony, koncovými trhy a sektory, což umožňuje
poradcům a bankéřům vystavět klientské portfolio jak z cyklických, tak defenzivních titulů podle makroekonomického
výhledu Impaxu.

Zajišťuje diverzifikaci

Zaměření na středně velké společnosti

Fond nabízí vysoký aktivní podíl v
porovnání s globálními akciemi,
přesto s podobným rizikovým
profilem.

Investiční svět je z velké části
zaměřený na rychle rostoucí
společnosti se středně vysokou
tržní kapitalizací.

Přináší pozitivní dopad na životní
prostředí
Přináší počitatelné environmentální
benefity.
Prokazuje nízkou uhlíkovou
náročnost v porovnání s dnešní
ekonomikou i ekonomikou tzv. 2
stupňového scénáře.
Mapuje expozici portfolia vůči Cílům
udržitelného rozvoje OSN.

Source: Impax Asset Management, 31 December 2018. Past performance is not indicative of future performance.
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Investiční proces - shrnutí
INVESTIČNÍ SVĚT ODVOZEN OD EXPOZICE SPOLEČNOSTÍ VŮČI TEMATICKÝM PŘÍLEŽITOSTEM


Screening s cílem vyřadit nelikvidní tituly a společnosti z tzv. hraničních trhů



Kvantitativní filtry s cílem identifikovat nejkvalitnější společnosti, které plní kritéria IMPAXu

VÝZKUM V RÁMCI SEKTORU I JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTÍ


Tematické sektory a pod-sektory jsou ohodnocené z hledislka jejich růstových faktorů



Společnosti jsou posuzované z hlediska jejich dlouhodobého potenciálu (5 a více let)



“10 Krokový report” včetně vlastní analýzy rizik v oblasti sociální odpovědnosti ESG 1



Vlastní oceňovací model s využitím Monte Carlo simulace

TVORBA PORTFOLIA A JEHO PRŮBĚŽNÁ SPRÁVA REFLEKTUJE:


Tituly, o kterých je tým nejvíce přesvědčen



Největší růstový potenciál vzhledem k “férové hodnotě” (“GARP 2”)



Rizikové limity



Makroekonomické a tematické vstupy (čtvrtletní aktualizace)



Nízký obrat v portfoliu, zejména snižující nebo navyšující pozici u klíčových titulů

1ESG:

Environmental, Social, Governance. 2GARP: Growth at a Reasonable Price.
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MORE DETAIL...

BNP PARIBAS AQUA (LUX)

Témata vodního podsektoru
1

1

LEGEND
Weaker

Stronger

Updated for 2020 Q3. Market conditions reflect both external (e.g. cyclical) and internal (e.g. competition, technological disruption) factors. Data as at 30 June 2020.
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Sector exposure (%)

Against
MSCI World

Main Holdings

Water sector

Georg Fischer

Water Infrastructure

3.3

Communication Services

Suez

Water Utilities

3.2

Consumer Discretionary

Agilent Technologies

Water Treatment and Efficiency

3.0

Consumer Staples

-8.5

Idex

Water Treatment and Efficiency

2.9

Energy

-3.3

Rexnord Corp

Water Infrastructure

2.8

Financials

Veolia Environnement

Water Utilities

2.7

Health Care

Trimble

Water Treatment and Efficiency

2.6

Industrials

Essential Utilities

Water Utilities

2.6

Information Technology

Ecolab

Water Treatment and Efficiency

2.6

Pennon Group

Water Utilities

No. of holdings in portfolio:

Weight %

-8.9
5.6

-5.2

-12.6
7.5

-7.2

47.7

37.6

6.6

-13.8

Materials

10.7

6.5

2.5

Utilities

20.7

17.3

53

Other
Cash

-3.0
+1.2

+1.2

The above-mentioned companies are for illustrative purpose only, are not intended as solicitation of the purchase of such securities, and does not constitute any investment advice or recommendation.
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FUND HOLDINGS

BNP PARIBAS AQUA (LUX)

Detaily portfolia
Market cap (WTD AVG: $10BN VS MSCI WORLD: $194BN)²

Water Value Chain

ET exposure

65%

Geography driven by fundamental valuation1

Exposure to cyclical and defensive end markets
2

2

Source: Bloomberg. Data as at 29 May 2020. 1Geographic allocation by country of listing, MSCI classification if available. Data may not add up to 100% due to rounding. 2Stability of demand during economic
upturns and downturns. This is for illustrative purposes only and should not be used as a basis for making any specific investment, business or commercial decisions.
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FUND HOLDINGS

BNP PARIBAS AQUA (LUX)

Detaily portfolia
Market cap (WTD AVG: $10BN VS MSCI WORLD: $194BN)²

Water Value Chain

ET exposure

65%

Geography driven by fundamental valuation1

Exposure to cyclical and defensive end markets
2

2

Source: Bloomberg. Data as at 29 May 2020. 1Geographic allocation by country of listing, MSCI classification if available. Data may not add up to 100% due to rounding. 2Stability of demand during economic
upturns and downturns. This is for illustrative purposes only and should not be used as a basis for making any specific investment, business or commercial decisions.
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Mapping Impax strategies to UN Sustainable Development Goals
Life on land

90
80

Life below
water

Revenue exposure (%)

70
60

Responsible
consumption and
production

50

Sustainable cities and
communities

40

Industry, innovation
and infrastructure

30
Affordable and clean
energy

20
10

Clean water and
sanitation

0
Impax Specialists Impax Asiastrategy
Pacific strategy

Impax Water
strategy

Impax Leaders
Impax
strategy
Sustainable Food
strategy

Sustainable food
production
(within Zero hunger goal)

Source: Impax Asset Management. Data as at 31 December 2019. Figures are based on Impax internal data.
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Shrnutí
• Voda reprezentuje růstový sektor s přitažlivými investičními příležitostmi a s rozumným
oceněním
• Specializovaný manažer Impax AM se zkušenostmi ve vodním průmyslu a v oblasti
environmentálního asset managementu
• Součástí investičního procesu je analýza aspektů sociální odpovědnosti společností z
investičního světa.
• Soulad s cíly udržitelného rozvoje OSN, zejména cíl č. 6 – čistá voda.
• Hlavním faktorem nadvýkonnosti oproti benchmarku MSCI World je výběr akcií
• Strategii nabízíme investorům ve formě lucemburského fondu BNP Paribas Funds Aqua.
Klasická třída fondu Parvest Aqua má rating 4 hvězd Morningstar.
• Od února 2017 aktivována třída BNP Paribas Funds Aqua – Classic RH CZK s
měnovým zajištěním základní měny fondu (EUR) vůči CZK

• Velikost fondu BNP Paribas Funds Aqua – 2 miliardy EUR k 14/10/2020, velikost CZK
třídy: 685 milionů korun k 14/10/2020
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ISIN kód

Share Classic RH CZK: LU1458425730 (dostupná od konce ledna 2017)
Share class C : LU1165135440; Classic USD: LU1620156130

Bloomberg kód

Share class Classic RH CZK: PAAQRHC LX
Share class Classic Cap: PAQUACL LX, Classic USD: PAQCLUC LX

Právní forma1

Podfond lucemburské rodiny fondů BNP Paribas Funds

Datum vzniku

Červen 2015

Benchmark

MSCI World EUR (NR)

Minimální investiční horizont

5 let min.

Měna

Euro, CZK

SRRI**

6 (1 = nejnižší ; 7 = nejvyšší)

Manažer fondu

Hubert Aarts
Bruce Jenkyn-Jones

Správní poplatky (max)

1.75% (Share class C)

Vstupní / výstupní poplatky

Maximum 3.0% / žádné

Průběžné poplatky

2.20% (Share class C) k 31/10/2019

Správcovské společnosti

BNP Paribas Asset Management
Delegovaný investiční správce: Impax Asset Management
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3.

EARTH
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EARTH

“Každá společnost, každá banka, každá pojišťovna i
investor nejvíce přizpůsobují své obchodní modely [změně
klimatu], přičemž by toto existenciální riziko mohlo
představovat největší obchodní příležitost naší doby”
Mark Carney, bývalý guvernér Bank of England, 2020
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EARTH

Hlavní body
přístup dlouhých a krátkých pozic pro environmentální tematické investování
BNP AM ENVIRONMENTALNÍ
STRATEGICKÁ SKUPINA





Environmentální tematické investování a
specialisté z daného odvětví
Správa výhradě akciových dlouhodobých a
alternativních akciových fondů



Držení dlouhých pozic v kombinaci s krátkymi a
diverzifikované zajišťovací pozice



Tematický top down investiční přístup
zohledňující makro, odvětví a regulace



portfolio všech tržních kapitalizací se zaměřením
na environmentální řešení napříč energetickým
sektorem, materiály, zemědělským a průmyslovým
sektorem



Nezávislá analýza společnosti těžící ze zdrojů v
odvětví a prodejních specialistů



Proprietární kvantitativní nástroj, ESQT™,
doplňující fundamentální postoje a analýzu

Expertíza společností podílící se na řešení změny
klimatu, bio diverzitou a ekosystémy



INVESTIČNÍ TÝM







Hlavními společnými vedoucími portfolio
manažery fondu jsou Ulrik Fugmann a Edward
Lees
Tým společně pracuje na tematických investicích
přes 20 let napříč třídami aktiv

Dedicated data scientist & research leveraging
regional investment teams in EU, US and Asia.

INVESTIČNÍ PROCES

CÍL PORTFOLIA

Fond podléha režimu soft close a má kapacitu 1
miliardy EUR

FAKTA O FONDU

UDRŽITELNOST & ZÁVAZEK



Tým na čtvrtletní bázi vydává zprávu o
klimatu a ESG adresující zacházení s uhlíkem,
odpadem a vodou.



Cíl absolutního výnosu 6-9% s níže uvedenou
tržní volatilitou



Tržně neutrální expozice+/- 20% a typická
hrubá expozice 150 - 180%



Tým představuje lídry v oblasti ESG a je součástí
komise ESG Steering Committee



Portfolio složené z 25-45 long/short strategií z
nichž každá představuje 3 -7% ČDH



Tým těží z podpry 25 osob z centra udržitelnosti
Sustainability Centre v případě ESG překryvů,
stewardshipu a závazků.

No assurance can be given that investment objectives will be achieved.
Source: BNP Paribas Asset Management, July 2020

31

EARTH

Makro příležitosti poháněné strukturovaným růstem

2miliardy

35-50%

33.1Gt

Populace

Poptávka

Emise

V 2035 bude na světě žít 9
miliard osob s rostoucími příjmy,
což povede ke zvyšené poptávce

Poptávka po zdrojích energií,
potravin a vody vzroste o 35 - 50%
do roku 2035

CO2 emise zaznamenaly v roce
2018 největší růst o 2% na
celkových 33.1Gt CO2 a to pouze z
energetického sektoru

Společnosti nastavené tak, aby poskytovali udržitelné environmentální řešení, budou překonávat ty, které se
pohybují na podobných trzích, jejichž aktiva tyto změny ohrožují a nebo nedisponují tak kvalitními technologiemi.
Source: Facts and figures from Morgan Stanley, “The Business Case for Sustainable Investing”, April 28, 2015 and Global Energy & CO2 Status Report 2018, The latest trends in energy and
emissions in 2018
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EARTH

Tržní příležitost napříč environmentálními řešeními

Příležitost v hodnotě $180 bln USD
Note: The title refers to new investment opportunities in energy, agriculture, food, water and metals markets
Source: PwC, Vision 2050, February 2010

Zelený vodík
EUR 470 mld je výše

Větrná elektřina
vyrobená na
moři
17% CAGR do roku

investic do roku 2050
Source: EU, 2019

Bateriová
úložiště
13x nárůst za rok 2018
se rovná 158GW do roku
2024

Půda a voda
34 bln je ztráta, která
nám hrozí do roku napříč
vodním a půdním sektorem
Source: Wood McKenzie, 2019

Source: Wood McKenzie, 2019

2040

Zemědělské Source: IEA, 2019
technologie
30% přispění k růstu je Elektrické
zapotřebí, aby došlo k
nasycení populace v roce
2050
Source: Rabobank, 2019

automobily
38% CAGR in sales
through 2025

Chytrá síť
$275 mld roční
investice do elektrických
sítí
Source: IEA, 2019

Solární energie
60% očekávaný růst do
obnovitelných zdrojů do roku
2024
Source: IEA, 2019

Source: BNEF, 2019

No assurance can be given that any forecast, target or opinion will materialise
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EARTH

Environmentální charakteristika & trhy
ENVIRONMENTÁLNÍ FAKTOROVÁ DISPERZE ODHALUJE ALPHU A REDUKCI RIZIKA

RIZIKO

RŮST

Společnosti kladoucí důraz na životní
prostředí překonávají společnosti, která
tato témata zanedbávají

Společnosti kladoucí důraz na životní
prostředí vykazují nižší poklesy, než
společnosti, která tato témata zanedbávají

Nejvíce přitékají peníze do investic s
udržitelnými tématy – v kombinaci s dalšími
tématy, která souvisí s ESG

Relative Performance of Highest Third vs. Lowest
Third by ESG scores (2005-2015)

ESG scores ahead of peak-to-through price
declines (2005-2015)

Sustainability Disciplines by Assets and CAGR
(2016-2018)

ALPHA

Sustainability themed
investing

$444bn

ESG integration

$1,017bn

Positive/best-in-classscreening
Impact/community
investing
Negative/exclusionary
screening
Corporate engagement
and shareholder action

$1,841bn
$4,679bn
$9,834bn
$17,543bn
$
19,771bn

Norms-based screening
-40%

0%

40%

80%

120%

Source: GSIA, 2018 Global Sustainable Investment Review

Source: BAML, ESG Part II: A deeper dive & ESG: Good companies can make good stocks, 2017
Note: Past performance is not an indication of future performance
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INVESTMENT UNIVERSE

Investiční svět
2,000 SPOLEČNOSTÍ GLOBÁLNĚ ZAMĚŘENÝCH NA ENVIRONMENTÁLNÍ ŘEŠENÍ NAPŘÍČ TRHY

Materiály

Energie
Společnosti poskytující obnovitelnou
energii napříč hodnotovým řetězcem



Výroba obnovitelné a přechodné
energie





Zařízení na výrobu větrné energie

Společnosti poskytující a zpracovávající
materiály pro energetická účinná řešení






Biopaliva




Společnosti zaměřené na zachování
přírodných zdrojů potravin, využití krajiny a
vody






Vybavení a materiály pro šetrné
Recyklace, zpracování a úprava
materiálů

Palivové články a baterie
Výroba a distribuce přechodné

Pokročilé a energeticky úsporné

stavebnictví

obnovitelné energie





Alternativní přepravní materiály
materiály

Zařízení na výrobu sluneční energie
Ostatní zařízení pro výrobu

Materiály pro obnovitelnou energii

Zemědělství

Zemědělské stroje a služby
Zemědělská technika a osiva
Akvakultura a chov ryb
Udržitelná výroba a zpracování
potravin



Průmysl
Společnosti poskytující řešení pro mobilitu,
infrastrkuturu a environmentální služby







Testování kontroly znečištění & řešení
Inteligentní napájení a sítě
Průmyslová energetická účinnost
Alternativní vozidla a přeprava
Odpadní technologická zařízení a
management

Udržitelné lesnictví a plantáže




Environmentální služby
Úprava vody, infrastruktura a vybavení

Udržitelné balení

energie

Note: SDGs are the 17 UN Sustainable Development Goals
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INVESTMENT UNIVERSE

Mapování metodologie cílů udržitelného rozvoje SDG
Cíle SDG se přímo vztahují na naše trhy WITH REVENUE AND CAPEX QUALIFIER




17 cílů udržitelného rozvoje jsou souborem 169 globalních,



Za společnosti poskytující environmentální řešení („ES“) se

široce nastavených a vzájemně souvisejících cílů, plánů a

považují ty, která vykazují z níže uvedených následující

indikátorů stanovených OSN v roce 2015 za účelem dosažení

prahové hodnoty > 20%:

udržitelného rozvoje pro všechny do roku 2030

o

ES výnosy / celkové výnosy

Zatímco řada cílů je primárně zaměřena na vládu, politiku a

o

ES výdaje kapitálu / celkové výdaje kapitálu

o

ES EBITDA / total EBITDA

oficiální instituce, soukromý sektor má obrovskou roli při
prosazování a podpoře implementace některých z cílů
udržitelného rozvoje.

8 cílů přímo souvisí se změnou globálního energetického systému

Source: BNP Asset Management, July 2020
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INVESTIČNÍ PŘÍSTUP

Stavba portfolia
KRÁTKÉ POZICE SE VYUŽÍVAJÍ JAK PRO FAKTOROVÉ ZAJIŠTĚNÍ TAK JAKO ZDROJ ALPHA PŘÍLEŽITOSTI

Tematické

Relativní valuace

Katalyzátory

~ 40% portfolia

~ 40% portfolia

~20% portfolia

Dlouhodobá environmentální řešení
společností, které jsou nejlepší v
sektoru a zprostředkovávají změnu

Příležitosti relativní valuace u
společností s rozptylem valuace a
stanovením špatné ceny

Krátkodobé tržní, sektorové a
faktorové riziko, jakož i
společnosti ohrožené rizikem
změny

Krátké pozice společností, kterým
hrozí riziko změny jako i společností
s méně vyvynutými technologiemi a
obchodními modely

Krátké a dlouhé pozice v případě
urychlovacích faktorů ze stran
korporátu, regulací, nařízení
nebo daného odvětví

Source: BNP Asset Management, July 2020
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INVESTIČNÍ PŘÍSTUP

Investiční proces
1
Makro &
analýza
regulace

2
Komoditní &
analýza
odvětví

3
Analýza
společnosti &
Screening

■ Identifikace klíčových
■ Analýza společnosti
témat pro udržitelnost a
včetně setkání s
disruptivní technologie
managementem,
strategické pozice a
■ Identifikace hlavních
hlavní poháněcí
odvětví ohrožených
■ Regionální mapování
mechanismy
rizikem změny a
důležitých nařízení a
environmentálním
■ Identifikace
regulatorních témat,
rizikem
katalyzátorů podpory
především ve vztahu
nebo znehodnocení
k udržitelnosti
■ Relevantní odhad
valuace
komodit, které mají
dopad na udržitelnost ■ Analýza konkurence
odvětví
■ Podpora ze strany
■ Kvalitativní profilování
centra udržitelnosti,
■ Kontrola odvětví v
udržitelnosti
makro týmů a týmů
rámci sítě a konferencí
Multi-Asset a
■ Alpha screening
Quantitative Solutions
■ Komunikace s
zkoumající dislokace na
(MAQS)
manažery portfolia
základě faktorového
BNPP AM a analytiky
modelu
na regionálních
■ Indikátory napříč aktiv
pobočkách
za účelem
Top Down kvalitativní analýza
alternativních
směrurčujících signálů
■ Identifikace hlavních
makro ekonomických
témat a poháněcích
mechanismů

4

5

6

Finanční &
kvantitativní
modelace

Taktické tržní
uvážení

Stavba portfolia &
Řížení rizika

■ Fundamentální
analýza a předpověď

■

Odhad distribučního a
analytického očekávání

■ Data driven ESG
score leveraging
BNP Sustainability
Centre, team
research and
Carbone 4 and
TruCost

■

Ohodnocení krátkodobých
sazeb, likvidity, volatility,
peněžních toků a
sentimentu

■

Kontrola shlukování a
koncentrace v pozicích
včetně složení akcionářů

■ Environmentální
■ Technické studie a nástroj
analýza zahrnuje
pro tržní načasování jako
tam, kde je to možné,
podpora vstupních a
informace o spotřebě
výstupních bodů do pozic
uhlíku, nakládání s
odpadem a vodou
■

■ Working on applied
machine learning for
alpha generation

■ Všechny investice musí
být schváleny oběma
portfolio manažery
■ Detailní proces stavby
portfolia zahrnuje
racionální nastavení
velikosti pozic a
optimalizované zajištění
■ Detailní proces řízení
rizika zahrnuje
systematické nastavení
stopových limitů

Podpora BNPP AM Global
Trading Function za
účelem informací o trhu

Bottom Up kvantitativní analýza

This is for illustrative purposes only and could be subject to change and should not be used as a basis for making any specific investment, business or commercial decisions.
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Zdroje Alphy
ALPHA JE TVOŘENA KOMBINACÍ JEDNOHO NEBO VÍCERO KROKŮ V PRŮBĚHU INVESTIČNÍHO
PROCESU, KTERÉ DODÁVAJÍ NA PŘESVĚDČENÍ
Důsledná analýza odvětví a regulace je
dalším krokem
…

Správná analýza makra je prvním krokem…






Silný fiskální a monetární stimul
Oslabení dolaru
Druhá vlna Covid-19
Americké prezidentské volby
Zelené obchody: kde, co a kdy

… pro upevnění našeho vyprofilování od data
vzniku

Správné nastavení velikosti pozic,
poskytující správný poměr rizika/výnosu v
každé době
…




Mapping up and downside
Zahrnutí přesvědčení, likvidity a volatility
Dynamické hodnocení potencionálního rizika
a výnosu

…jsou důležitými faktory při stavbě portfolia

1.

2.

Makro

Témata

Špičková ekonomika obnovitelné energie
Identifikace technologických lídrů
Porozumění regulačního rámce
Sledování podnikových a
spotřebitelských trendů
…pro identifikaci vhodných pozic ve
společnostech, které z těchto faktorů
profitují





Adekvátní analýza a tržní načasování
...

3.

4.

Velikost &
Trading

Analýza titulů




Každá investice má jedinečný valuační
model
Vyvarování se systematickému
fundamentálnímu screeningu/ přístup se
vyhýbá stylové zaujatosti v portfoliu
Nástroj pro tržní načasování napomáhá
při vstupování a odchodu z pozic

…nám pomáha vybírat společnosti v
brzkém stadiu, kdy ještě nejsou
zahrnováný do tradičních dlouhých
pozic

Source: BNP Asset Management, July 2020
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Kvantitativní nástroj ESQT ™
NÁŠ KVANTITATIVNÍ NÁSTROJ ESGT ™ POSILUJE ALPHU A JE NÁPOMOCNÝ PŘI ŘÍZENÍ RIZIKA A REPORTINGU

ESQT ™ Alpha


Pair analyses co-integration analysis



Základní disperzní analýza relativní hodnoty




ESQT ™ Riziko


Mechanismus pro racionální nastavení velikosti
pozic



Analýza optimálního zajištění



Strategy cross-correlation heat map



Portfolio risk & dual stop loss system

Křížová analýza nesprávného ocenění aktiv
Analytická analýza odhadu distribuce

ESQT ™ Reporting


Klimatická databáze a nástroj pro reporting



Proprietární tematický klasifikační system



Databáze segmentace výnosů



Detailní investiční souhrn a reporting

This is for illustrative purposes only and could be subject to change and should not be used as a basis for making any specific investment, business or commercial decisions.
Source: BNP Asset Management, July 2020
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Řízení rizika & stavba portfolia
Velikost pozice

Nastavení zajištění

Pro každou potenciální investici vytvoření scénáře v případě nárůstu a poklesu, upravené o
pravděpodobnost, volatilitu, likviditu a korelaci v portfoliu

Každá část Alphy je zajištěna individuálně pomocí korelace, kointegrace a faktorové analýzy za
účelem identifikace optimálního zajišťovacího koše - zajišťovací koš bude založen na faktorech nebo
výkonu

Analýza portfolia

Monitorování rizika faktorů a stylu, fundamentální skupina a korelace HeatMap Model of pozic
napříč všemi strategiemi

Analýza scénáře

Historické stres testy a analýzy scénáře jakož i model problémové Bety za účelem stresového
modelu pro výrazné standardní odkloňení na trhu

Řízení rizika fondu

Dva komplementární stop loss systémy, oba systematické. NAV-at Risk, zahrnutí přesvědčení,
velikosti a volatility a dynamického stop loss systému spojujícího riziko s odměnou
.

Důsledné
monitorování
rizika

Monitorování hrubé a čisté expozice, VAR limitů, pravidlo UCITS 5/10/40 jakož i expozice vůči odvětví,
sektoru, geografické expozici.

This is for illustrative purposes only and could be subject to change and should not be used as a basis for making any specific investment, business or commercial decisions.
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CLIMATE & ESG INTEGRATION

Spolupráce s centrem udržitelnosti
THEMATIC EQUITY TEAM

Specializovaný ESG tým
 Velký a dobře vybavený tým

 Hloubková fundamentální

sektorových specialistů,
spravovaný nezávisle na
investicích
 Spravuje a poskytuje skóre ESG,

žebříčky decilů, údaje o uhlíkové
stopě a další údaje KPI pro tituly
a benchmarky
 Poskytuje podporu v klíčových

otázkách podle odvětví, včetně
seznamů otázek na setkáních s
managementem
 Stewardship tým vede závazkové

aktivity

Spolupráce mezi týmy






Každoroční naplánování a pořádání koordinovaných ESG sektorových
kontrol
Sdílení protokolů z meetingů se společnostmi
Koordinace závazkových aktivit
Vývoj a kontrola rozhodování na základě proxi volby v klíčových otázkách
Každý tým obohacuje svým záběrem a schopnostmi další týmy

analýza prováděná zkušeným
týmem sektorových specialistů
 Skóre ESG je doplněno naší
vlastní analýzou se zaměřením
na slabé hráče
 Důkladná analýza nám umožňuje
posoudit riziko ESG a
identifikovat investiční příležitosti
 Naše dlouhá doba držení a
přístup k správcovským týmům
zvyšuje naši schopnost vést
smysluplný dialog se
společnostmi



Udržitelnost definujeme jako uspokojení aktuálních požadavků společnosti, aniž bychom ohrozili budoucnost



Udržitelné společnosti mají odolné obchodní modely a nemají negativní vliv, s pozitivními nebo zlepšujícími se profily ESG a udržitelnými
strategiemi



Jsme sektoroví specialisté, kteří provádějí fundamentální analýzu, podílejí se na kontrole ESG sektoru a spolupracují se společnostmi

44

Kontakty
Jan Maňák
Senior Relationship Manager pro ČR, SR a Polsko
tel.: +420 602 297 002
mail: jan.manak@bnpparibas.com

www.bnpparibas-am.com (anglicky)
www.bnpparibas-am.cz (anglicky)
www.bnpparibas-am.sk (anglicky)
www.investors-corner.bnpparibas-am.com (anglicky)
Sociální média:
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Vyloučení odpovědnosti
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, „společnost pro správu investic“, je zjednodušená akciová společnost se sídlem na adrese 1 boulevard
Haussmann 75009 Paris, Francie, RCS Paris 319 378 832, registrovaná u "Autorité des marchés financiers" pod číslem GP 96002.
Tento materiál byl zpracován a je vydáván společností pro správu investic.
Tento materiál byl vyhotoven pouze pro informační účely a nepředstavuje:
1. nabídku k nákupu ani poptávku k prodeji, ani nebude základem pro jakoukoli smlouvu ani na něj nebude odvoláváno v souvislosti s jakoukoli
smlouvou nebo závazkem;
2. investiční poradenství.
Tento materiál odkazuje na některé finanční nástroje povolené a regulované v příslušné jurisdikci.
Nebyla učiněna žádná opatření, která by umožnila veřejnou nabídku finančního nástroje (nástrojů) v jakékoli jiné jurisdikci, s výjimkou případů, které
jsou uvedeny v posledním prospektu a v KIID (Dokument s klíčovými informacemi pro investory) příslušného finančního nástroje (nástrojů), kde by
taková opatření byla vyžadována, zejména ve Spojených státech, vůči americkým osobám (takovýto termín je definován v Nařízení S zákona
Spojených států o cenných papírech z roku 1933). Před upisováním v zemi, v níž jsou tyto finanční nástroje registrovány, by si investoři měli ověřit
veškerá právní omezení nebo zákazy, které mohou existovat v souvislosti s upisováním, nákupem, vlastnictvím nebo prodejem finančního nástroje
(nástrojů).
Investoři, kteří uvažují o upisování finančního nástroje (nástrojů), by si měli pečlivě přečíst nejnovější prospekt a Dokument s klíčovými informacemi pro
investory (KIID) a nahlédnout do nejnovějších finančních zpráv finančního nástroje (nástrojů). Tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách.
Názory obsažené v tomto materiálu tvoří posouzení společnosti pro správu investic v daném okamžiku a mohou být předmětem změn bez předchozího
upozornění. Společnost pro správu investic není povinna aktualizovat nebo měnit informace nebo názory obsažené v tomto materiálu. Investoři by se
měli před investováním do finančních nástrojů poradit se svými právními a daňovými poradci ohledně právních, účetních a daňových otázek a také
ohledně jejich domicilu, aby získali nezávislé posouzení vhodnosti a důsledků investice do těchto finančních nástrojů. Vezměte, prosím, na vědomí, že
různé typy investic, pokud jsou obsaženy v tomto materiálu, zahrnují různé stupně rizika a nemůže existovat žádná záruka, že nějaká konkrétní
investice může být buď vhodná, příhodná, nebo zisková pro investiční portfolio investora.
Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům nemůže existovat žádná záruka, že finanční nástroj nebo finanční nástroje dosáhnou svých investičních
cílů. Výnosy mohou být ovlivněny mimo jiné investičními strategiemi nebo cíli finančního nástroje a významnými tržními a ekonomickými podmínkami,
včetně úrokových sazeb, okolností na trhu a obecných tržních podmínek. Různé strategie uplatňované na finanční nástroje mohou mít významný vliv na
výsledky prezentované v tomto materiálu. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti a hodnota investic do finančních
nástrojů může klesat i stoupat. Investoři nemusí dostat zpět částku, kterou původně investovali.
Údaje o výkonnosti, které se případně objevují v tomto materiálu, nezohledňují provize, náklady vzniklé při emitování a zpětném odkoupení a daně.
Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou k dispozici na www.bnpparibas-am.com

46

