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Co je přelomová technologie (disruptive technology) ?

► Je to inovace, která skokově 

mění obchodní model 

společností napříč celými 

odvětvími

► Přeměna jde napříč celou 

společností globální 

ekonomikou

Účastnit se na pokroku …
• “Kreativní destrukce” 

• Nahrazování starších způsobů jak řešit věci

• Některé znalosti ztrácí relevanci 

…a dopadech s ekonomickým 

potenciálem
• V roce 2025 bude mít o 3 miliardy více lidí přístup 

k internetu ¹

• Odhaduje se ekonomický dopad 7 bilionů USD z 

automatizace do roku 2025¹

• $100, 1 hodina – finanční a časové náklady na 

sekvenci lidského genomu za deset let ²

Source: ¹ McKinsey Global Institute  ² Derek Thompson, “IBM’s killer idea: The $100 DNA-sequencing machine,” The Atlantic, November 16, 2011.



INDUSTRIALS:  Robotics, 3D printers, predictive maintenance.

HEALTHCARE: Advanced genomics, health monitoring, predictive analysis.

FINANCIALS: Digitization, block chain,  fraud prevention.

CONSUMER :e-commerce, home automation, autonomous driving.

ENERGY :  Seismic data analysis, predictive maintenance
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Jak identifikujeme témata se vztahem k přelomovým technologiím? 

Určujeme, na kterých technologiích záleží

Na horizontu je hodně technologií s disruptivním potenciálem
• Nemusí jít jen o technologické akcie

Témata mají 4 společné vlastnosti :
• Změna postupuje velmi rychle

• Dosah změny je široký

• Ekonomický dopad je významný

• Potenciál dramaticky změnit status quo

Ignorujte šum okolo „příštího velkého tématu“
• Musí existovat způsob, jak do myšlenky investovat
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BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY

Přelomové technologie umožňují digitální transformaci

OUR INVESTMENT PHILOSOPHY

Digitální
transfor-

mace

Cloud

AI

Automatizace 

Foundational

Technologies

Emerging 
Themes

IoT

Nová témata :  
autonomní vozidla, block chain, 3D tisk, pokročila 

genové inženýrství a kvantové počítače

Základní technologie:  
polovodiče, internetový protokol, mobilní výpočetní 

technika včetně 5G, kyber bezpečnost  a alternativní 

energie



5

Témata přelomových technologií

OUR APPROACH BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY

Hledání nápadů & 

Screening

2

Identifikace témat

1

Fundamentální analýza 

& valuace

3

Sestavení portfolia

& risk management

4

Cloud

Computing

Artificial

Intelligence /

Data Analytics

Automatizace / 

Robotizace
Internet věcí

Foundational

& Emerging

themes
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Témata přelomových technologií

OUR APPROACH BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY

For more about the Disruptive Technology Themes, refer to ‘More detail...’ section

Hledání nápadů & 

Screening

2

Identifikace témat

1

Fundamentální analýza 

& valuace

3

Sestavení portfolia

& risk management
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Nejen technologický fond– investujeme do inovací aplikovaných napříč všemi sektory :

■ Průmysl : Robotika, 3D tisk, prediktivní údržba, optimalizace logistiky.

■ Komunikační služby: Sociální služby, Social networking, streaming media (OTT), digitální reklamy.

■ Zdravotnictví: Pokročilá genetika, monitoring zdraví, prediktivní analýza.

■ Finance : Digitizace, platební technologie, předcházení podvodům, block chain.

■ Spotřební sektory: e-Commerce, autonomní mobilita, automatizace domácností.

■ Energetika : Alternativní energetika, energetická účinnost, analýza seismických dat.
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BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY

Investiční filozofie 

OUR INVESTMENT PHILOSOPHY

1From both an economic and ESG perspective; financial sustainability includes a competitive moat, strong balance sheet, sound strategy, and large market opportunity
2As we progress with our ESG integration, our ambition is to invest a portion of our AUM, in companies that contribute positively to one or more of the 3 Es;

Energy transition, environmental sustainability and equality.

Využíváme fundamentální analýzu akcií připravenou sektorovými specialisty abychom identifikovali udržitelné společnosti s dlouhodobou 

konkurenční výhodou obchodovanou s atraktivním oceněním

UDRŽITELNÉ 

SPOLEČNOSTI 

• Odolný obchodní model1

• Neškodí 

• Zlepšuje svůj ESG profil

• Přispívá ke 3 Es2

TRVANLIVÁ KONKURENČNÍ 

VÝHODA

• Inovace /IP

• Jedinečný produkt

• Tržní síla / leadership

• Jedinečné aktivum / značka

• Bariéry vstupu

ATRAKTIVNÍ VALUACE 

• Relativní valuace 

• Diskont. Cash Flow

• Hodnota aktiv 

• Součet částí 

• Opce 

Naše definice udržitelnosti zahrnuje 

finanční, ekonomickou a ESG 

perspektivu

Angažujeme se se společnostmi v 

portfoliu s cílem činit informovaná 

rozhodnutí a zlepšovat ESG profil 

našich strategií
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Generování nápadů

8

MSCI World + relevantní EM* a Small Cap  akcie

> 2,000 titulů

Tematická analýza- akcie musí splňovat 
alespoň jedno z těchto kritérií

- > 50% výnosů, cash flow nebo zisku z  
inovativních technologií

- Poskytování základních produktů nebo služeb

- Výhody z využití inovativní technologie

≈500 titulů

Monitorovaný 
seznam

≈150 titulů

Portfolio 

30 až 50 titulů

Finanční screening

a ESG kritéria

Fundamentální 

analýza titulů a 

odvětví

* EM = rozvíjející se trhy
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Portfolio
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BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY

Příklady pozic v portfoliu podle tématu 

OUR APPROACH

The above-mentioned companies are for illustrative purpose only, are not intended as solicitation of the purchase of such securi ties, and does not constitute any investment advice or recommendation. November 30, 2021

Cloud 

Computing

Alibaba

Google

Amazon

Apple

Equinix

Microsoft

New Relic

Artificial 

Intelligence / Data

Analytics

Alibaba

Google

Amazon

Apple

First Solar

Intercontinental Ex

New Relic

Automation /

Robotics

Amazon

Siemens

First Solar

Internet 

of Things

Google

Amazon

Apple

IRhythm

Microsoft

Foundational & 

Emerging themes

ASML Holding

Ciena

CyberArk Software 

Entegris

Equinix

First Solar
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BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY

Geografické a sektorové složení (12/2021) 

FUND HOLDINGS
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BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY

Největší pozice, aktivní pozice

FUND HOLDINGS

Source: BNP Paribas Asset Management,  Aladdin. 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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10
CASE STUDY

BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY
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BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY

Palo Alto Networks (PANW)

CASE STUDY 

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

Valuation/ ESGAttractive Financial Profile Competitive Advantages/ RisksSecular Growth Drivers

• The cyber security threat 
landscape is expanding with the 
adoption of cloud and IoT

• Automation and advanced 
analytics (AI) are enabling real-
time approaches to cyber security

• Palo Alto Networks is 
successfully transitioning from 
legacy firewalls to next-
generation security technology

• Revenue growth is projected at 
23% in 2021, with significantly 
faster growth in subscriptions led 
by cloud security

• Palo Alto Networks has built a 
comprehensive cloud security 
platform through internal 
development and targeted 
acquisitions.  They have unique 
capabilities in products like Cortex 
XDR

• The company has a strong 
management team led by CEO 
Nikesh Arora (2018)

• Key risks include the pace of 
technological change, requiring 
continued investments to maintain 
competitive lead. In addition, 
PANW Is undergoing a model 
transition from hardware 
appliances to subscription 
software

• PANW has 29% free cash flow 
margins with the ability to re-
expand to 40% historical levels 
as they execute on their 
investments and model 
transition

• The model transition to 
subscriptions provides improved 
revenue visibility and 
predictability

• Palo Alto Networks  is trading at 8.9x 
EV/ sales with 3 year revenue 
growth CAGR of 20%; the multiple is 
significantly below software peers

• DCF target is $528, assuming  10-
year revenue growth CAGR of 14% 
and average FCF margin of 30%

• Customer base is growing and 
spending intentions are very strong 
based on ETR data (3rd party 
survey)

• Low-risk ESG profile (positive social 
and environmental, partially offset by 
governance – CEO/ Chairman, 
board diversity)

PALO ALTO NETWORKS (PANW, $389) IS A LEADING PROVIDER OF NETWORK AND CLOUD SECURITY SYSTEMS. THE COMPANY HAS EVOLVED ITS LEGACY

FIREWALL PRODUCT INTO A NEXT-GENERATION PLATFORM, AND HAS BUILT SIGNIFICANT NEW CAPABILITY IN MODERN CLOUD SECURITY.
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Výkonnost k 31/1/2022-očištěná o poplatky



• Globální tematický akciový fond

• Strategie se zaměřuje na společnosti, které se podílí na přelomových technologiích napříč 
mnoha sektory světové ekonomiky 

• Základním kritériem je aspoň 50% podíl nových technologiích na tržbách, cash-flow nebo 
zisků z inovativních technologií 

• Témata: Cloud computing, umělá inteligence / analýza dat, nová energetika, 
automatizace / robotizace, internet věcí 

• Integrace ESG modelu do správy fondu 

• Koncentrované portfolio - 30 – 50 titulů z celého světa  

• Historie fondu přesahuje 20 let (3.6.1997), nicméně strategie byla posunuta od tradičního 
sektorového pojetí k tématu inovativních technologií koncem roku 2017. 

• Klasická třída fondu BNP Paribas Disruptive Technology má rating 4 hvězd Morningstar.

• Vedle CZK nezajištěné třídy je registrovaná také EUR a USD třída  

• Aktuální velikost: 3,2 miliardy EUR k 15/2/2022, velikost CZK třídy – 800 milionů korun k 
15/2/2022

Shrnutí  - BNP Paribas Disruptive Technology 
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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: 

Kontakty

1709.03.2022
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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

09.03.2022

http://www.bnpparibas-am.com/
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