
Pepsi Cola

Dalším ukázkovým příkladem, jak se buduje rodové bohatství, jsou akcie společnosti PepsiCo. Stávající
cena je nad 90 dolary na akcii.
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Pepsi umí stonásobek

Při putování proti času a hledání setinové ceny jsem doputoval do roku 1974. Cena, očištěná o štěpení
akcií, byla mezi 0,7 a 0,8 dolary za akcii. Máme tu tedy více než stonásobek, a to i bez započtení 
dividend.

Co nám přineslo to štěpení akcii? V mezidobí jsme byli svědky 3 štěpení akcií v poměru 3:1 a jednoho 
v poměru 2:1. Jedna akcie z roku 1974 proto odpovídá dnešním 54 akciím. Množí se to, množí ...

S Pespi colou v proudu času

Za prvních 10 let od nákupu (tedy do roku 1984) se cena akcie více než ztrojnásobila.

Za dalších 10 (přesněji 11) let do roku 1995 jsme došli přibližně k jedenáctinásobnému růstu ceny 
akcie.

Za posledních 10 let tu máme opět přibližně ztrojnásobení ceny akcie.

A je to tady: Celkem máme zmiňovaný stonásobek.



Průměrná mzda za měsíc = mzda za dva roky

Kdo nakoupil za tehdejší průměrnou mzdu ve Spojených státech – přibližně 900 dolarů měsíčně – má 
dnes cca 1100 akcií v ceně přibližně 100 tisíc dolarů. Takže má v kapse průměrnou americkou mzdu za
téměř 2 roky. A k tomu kasíruje prima roční dividendy ve výši přesahující 3 tisíce dolarů.

Proč nám Pepsi raketa startovala v „devadesátých“?

Co bylo tím hnacím motorem růstu mezi lety 1984 a 1995? Musím pochválit management Pepsi: 
Dobré bylo rozhodnutí o mezinárodní expansi z počátku 80. let 20 století, a to včetně proniknutí na 
čínský trh. Skvělé bylo uzavření smlouvy s fast foodovými řetězci jako KFC a Taco Bell v roce 1986. 
V roce 1990 uzavřela PepsiCo velkou smlouvu s tehdejším Sovětským svazem a významně 
expandovala v Mexiku. To vše vedlo k prudkému růstu tržeb (v loňském roce přesáhly 66 miliard 
dolarů) a při udržení vysokých marží i k adekvátnímu růstu čistého zisku (v roce 2015 přesáhly 6,5 
miliardy dolarů – více než polovina z něj byla vyplacena akcionářům ve formě dividend) .

Jak tahle raketa poletí dál?

V současné době se akcie obchodují s P/E mírně nad 20. Jakýkoliv další významnější růst cena akcií 
tedy musí být podložen růstem zisku, případně snižováním počtu akcií v oběhu prostřednictvím 
zpětných odkupů.

Lahůdková Pepsi na závěr

Poznámka na okraj: kdo by nakoupil akcie společnosti PepsiCo před cca 50 lety v roce 1962 (tehdejší 
roční obrat se blížil 200 miliónům dolarů a čistý zisk dosahoval 15 miliónů dolarů), sedí dnes na 
TISÍCÍNÁSOBNÉM zhodnocení své investice. Dividendy nepočítaje.

Tohle vše je před Vámi. Tedy pokud:

– máte zájem o peníze, které jsou doslova na dosah ruky

– chcete si včas vybudovat silné finanční zázemí

– chcete dostávat balík peněz od největších firem světa.

Ukážu vám, jak tyto super investice s kolegy vyhledáváme. Má to svoje pravidla, není to složité. Je to 
řemeslo, jak každé jiné. Jen lépe placené a výnosnější :)



O rok později

Během posledního roku vystoupala cena akcie společnosti PepsiCo z 90 dolarů na 105 dolarů. To 
představuje zhodnocení akcie o 17%. 

Mimo to, společnost pokračovala ve vyplácení dividend – na každou akcii vyplatila 2,90 dolaru 
(čtvrtletní dividenda byla letos v květnu zvýšena o 7 procent - ze 70 na 75 centů na akcii). Dividendový
výnos je těsně pod 3 procenty. 

Kdo nakoupil akcie v polovině 80. let, dostává svoji investice dnes již každoročně zpět „jenom“ na 
dividendách.

http://finance.yahoo.com/quote/PEP/?p=PEP


