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Vývoj ekonomiky USA 
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1Q / 2015 - pokles HDP o 0,7% 

2Q / 2015 – ekonomické oživení pod očekáváním 

Nízká inflace 
 

 

První zvýšení sazeb odsunuto na září 
 

 

Pozitivní pro ceny aktiv (akcie) 

Korekce (mírné oslabení) USD 
 

 

Pozitivní pro exportéry (FGZ) 



Vývoj ekonomiky USA – vybrané grafy 
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Posílení EUR = 
oslabení USD 

Zpomalení 
průmyslu 

1Q/2015: 
méně 
nových 
prac. míst 



Vývoj ekonomiky EU 
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1Q / 2015- oživení ekonomiky 
Příčiny: politika centrální banky (nákupy dluhopisů), oslabení EUR, pokles ropy v 2014 

 

 

 

15% růst akcií v 1Q a firemních zisků (čeká se +11% v 2015 a 2016) 

 

 

Růst ropy v 2015 + oslabení EUR v 2014 + oživ. ekon. 
 

 

Růst inflačních očekávání od 2Q / 2015 
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Růst ropy + oslabení EUR  růst inflace 

 růst dlouhodobých sazeb 

            posílení EUR 

                       mírné oslabení ekonomiky v 2Q 

 

korekce akcií EU   (s „přispěním“ Řecka) 



Další vybrané ekonomiky 
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ČR – růst HDP +3,5%, nízká inflace 
 Měnová intervence ČNB do 2H / 2016 (nebude prodloužena) 

 

Rusko – stabilizace ekon. v 2H / 2015 a pokles inflace 
 Snižování sazeb 17,5% (konec 2014)  12,5% (květen)  další pokles (2H / 2015) 

 

Řecko –  kompromis s věřiteli zatím nebyl dosažen 
 Nepříznivý vliv na akciové trhy EU 

 

Čína –  zpomalování a změna struktury HDP, pokles 

inflace 
 V květnu již 3. snížení úrokových sazeb a úrovně povinných minimálních rezerv bank 



Akciové trhy 
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USA – nadprůměrné P/E = 18, zvyšování sazeb bude pomalé 

 

EU – P/E = 16, nadprůměrný růst firemních zisků, korekce kvůli Řecku a růstu dlouh.sazeb 

 

střední Evropa – korekce … viz EU …. a navíc kvůli volbám v Polsku a Turecku 

 

EM – P/E = 11, nízké ceny komodit, strukturální problémy některých zemí (Rusko, Braz...) 



Státní dluhopisy 
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USA – pomalé zvyšování sazeb od 2H / 2015 

EMU – 1. zvýšení v 2017 místo 2019 kvůli inflaci 

ČR – 1. zvýšení v 2017 
 

Kvůli inflaci 

Kvůli zvýšení 
sazeb v září 



Korporátní dluhopisy 
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Nízká úroveň defaultní sazby 
Tj. procentní míra dluhopisů neinvestičního ratingu (celosvětově), které neplní závazky 

 

 

Dlouhodobý průměr 



Ruské dluhopisy poklesly počátkem května  
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Vojenský konflikt na vých. Ukr. před summitem G7  prodloužení ekonomických sankcí (-) 

Centrální banka kupuje USD k doplnění rezerv (-) 

 

Ruské firmy snižují zadlužení (+) 

 

 

Růst výnosů = 
pokles cen 
dluhopisů 

Korporátní dluhopisy taky poklesly – úměrně době do splatnosti 



Ropa – vybrané grafy 
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„Cenová válka“ 

Břidličné vrty + růst efektivity 



Ropa – současné vlivy a výhled 
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Ve směru růstu 
Růst celosvětové poptávky po poklesu ceny 

Doplňování strategických rezerv Číny a Indie 

Předzásobení rafinerií před motoristickou sezónou 

Spekulace investorů tažená poklesem počtu vrtů v USA (-54%) 

 

Ve směru poklesu 
Produkce USA, Ruska a OPEC na maximu 

Možnost navýšení těžby v Iráku a Iránu 

Volná kapacita „plovoucích zásobníků“ poklesla na 8% 

 

Naše predikce 
Mírný pokles 3Q / 2015 

Mírný růst v 2016 

 


