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KOMENTÁŘ 
K AKTUÁLNÍMU DĚNÍ 
NA FINANČNÍCH TRZÍCH

Proč americký prezident dokonale 
zaskočil akciové trhy

Datum: 16. května 2019

Silné propady na světových akciových trzích v závěru loňského roku vystřídal v letošním
roce vydatný růst. Akcie v čele s USA se prakticky bez jediného zakolísání svezly na vlně
velkého optimismu: akciové indexy Standard & Poors 500 i hlavní panevropský index si během
uplynulých čtyřech měsíců připsaly úctyhodných 15 a více procent. Trhy podpořila nejen
vstřícnější politika centrálních bank, které dále snížily pravděpodobnost zvyšování sazeb, ale
rovněž lepší firemní výsledky. Mimořádně důležitou roli sehrál sled pozitivních zpráv ohledně
dobře se vyvíjejících se obchodních jednáních mezi USA a Čínou. Svou trochou do mlýna
přispěla také rychle rostoucí cena ropy, která příznivě ovlivnila energetické tituly.

Aby vše nebylo zahaleno jen do růžového závoje, zaskočil dokonale během minulého týdne světové trhy prezi-
dent Spojených států, Donald Trump. Americká vláda nečekaně oznámila zvýšení cel z 10 % na 25 % na dovoz
čínského zboží do země v objemu 200 mld. USD. To okamžitě odstartovalo výprodeje napříč všemi světovými
regiony. Myslíme si však, že trhy stále považují za nejpravděpodobnější scénář, podle něhož obě velmoci
dosáhnou vzájemné dohody. Byť to bude zjevně v delším horizontu a vyjednávání nebudou tak snadná, jak
ještě před pár dny investoři očekávali. Pro nejbližší týdny je potřeba připravit se na výrazně vyšší volatilitu trhů,
a to oběma směry. Výsledková sezóna firem je za námi a považujeme za velice pravděpodobné, že USA a Čína
vzájemnou dohodu neuspěchají. Náš základní scénář tedy zahrnuje krátkodobou korekci na trzích před
tím, než se situace začne lepšit. Investoři budou bedlivě sledovat mj. také komentáře ze strany USA na adresu
cel na automobily dovážených z Evropské unie. Termín je aktuálně stanoven na 18. května.
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Upozornění: Informace v tomto dokumentu připravila společnost Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s. Při sestavení tohoto dokumentu vycházíme z důvěryhodných externích zdrojů, avšak nemůžeme odpovídat za
úplnost a přesnost takto převzatých informací. Tento dokument poskytuje pouze obecné informace, nepředstavuje
nabídku k nákupu či prodeji investičních fondů nebo programů a může být změněn bez předchozího upozornění.
Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých klientů, jejich finanční
situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo
strategie konkrétním investorům. Minulé výnosy investičních aktiv nejsou zárukou výnosů v budoucnosti. Hodnota
investic kolísá podle tržních podmínek, směnných kurzů a dalších vlivů a návratnost původně investovaných
prostředků klienta není zaručena.


