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Vývoj ekonomiky USA
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HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015

Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 %

Ekonomiku táhne trh nemovitostí, trh práce a maloobchodní tržby

Přesto 1. zvýšení sazeb odloženo na závěr roku  oslabení USD

kvůli nízké inflaci (komodity)

kvůli externím nejistotám (Čína)



Vývoj ekonomiky EU
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Ekonomika Eurozóny pokračuje v růstu: 

Příčiny: politika centrální banky, oslabení EUR, pokles ropy 

Odhad růstu HDP pro rok 2015 je 1,5%

ECB pokračuje v nákupech dluhopisů do září 2016

možné navýšení, pokud inflace nevzroste

Zasedání ECB 3.9. – navýšení limitu nákupů  na  každý dluhopis z 1/4% na 1/3 emise)

Kvartální 
změna HDP



Vývoj ekonomiky Číny
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Ekonomika zpomaluje: 

Důležité sledovat např. spotřebu elektřiny a cementu, objem lodní přepravy, aj.

Příčiny: pokles konkurenceschopnosti (silný juan, růst mezd), přeinvestovanost, růst zadluženosti 

Důsledky: pokles čínských akcií, odtok kapitálu z Číny, pokles poptávky po komoditách

Čínské řešení: uvolnění měnové (sazby, měna) a fiskální politiky, intervence na akciovém trhu

Rizika pro rozvinuté trhy

Měnová válka: devalvace dalších asijských měn   zhoršení konkurenceschopnosti US a EU exportů

Slábnutí čínské poptávky po západním zboží

Čína prodává dluhopisy USA = opak „quantitative easing“ v USA, EU a Japonsku



Další vybrané ekonomiky
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Celá střední Evropa – vývoj zůstává pozitivní

ČR: HDP silný růst (> 4%), inflace 0,3% (pokles ropy), nezaměstnanost klesá na 6,2%

Polsko: HDP 3,2%, sazby 1,5% do 2H/2016, negativní sentiment v bankovním sektoru (volby v říjnu)

Maďarsko: HDP 2,6%, sazby 1,35% do 2H/2016, 

Rusko – stabilizace ekonomiky v 2016 a pokles inflace

Snižování sazeb  z 17,5% (konec 2014)  11% (červenec)  další pokles (2H / 2015)

Situace na východní Ukrajině je klidnější

Řecko:   

19.8. dohoda v věřiteli  další půjčky 86 mld EUR

Vládní strana Syriza ztratila majoritu Tsipras rezignoval předčasné volby 20.9.

Turecko:   

Předčasné volby 1.listopadu  lira a dluhopisy oslabily



Státní dluhopisy a úrokové sazby

11. 9. 2015 – Webinář ČP INVEST
6

USA – pomalé zvyšování sazeb od cca konce 2015

EMU – do konce roku 2017 sazby beze změny

ČR – intervence ČNB do 2H 2016, růst sazeb v 2017 

Příčiny poklesu výnosů státních dluhopisů během léta

Pokles komodit v čele s ropou a tím i inflačních očekávání

Nákupy dluhopisů ECB, odklad zvýšení sazeb v USA

Pokles rizikových aktiv v srpnu (útěk investorů do bezpečí) 



České státní dluhopisy
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Pokles výnosů českých státních dluhopisů kvůli:

Spekulaci zahraničních investorů na posílení CZK

Intervenci ČNB

Výnos 5letého dluhopisy +0,04% p.a.

Výnos kratších dluhopisů je záporný

2015



Korporátní dluhopisy
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Srpen: pokles akcií inicioval růst kreditních prémií dluhopisů = pokles cen 

napříč regiony

2015 

2015 

Míra defaultů je nízká



Vývoj akciových trhů v letošním roce
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Pokles byl iniciován obavami z Číny za situace očekávaného zvýšení 

úrokových sazeb v USA

nucený výprodej akcií ze strukturovaných produktů prohloubil pokles

klesaly všechny regiony a sektory (růst vzájemných korelací)

západní Evropa

USA

Emerging m.



Akcie: silný nárůst pesimismu a volatility
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Akcie: ocenění a ziskovost firem
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USA + EU : mírně nadprůměrné P/E je 

opravedlněno nízkými sazbami a 

očekávaným růstem ziskovosti firem

EM: nízké P/E je v souladu se slabou a 

klesající ziskovostí firem (vliv komodit, Číny 

a růst mzdových nákladů)

Růst firemních zisků v 2015 a 2016

USA: 1% (vliv silného USD a energetického sektoru)                       2016: oživení na cca +8%

EU: 6% (akceleruje s oživením ekonomiky a poklesem eura)        2016: další zrychlení > 10%

EM:   -2% (klesá s poklesem komodit)                                               2016: slabý růst (podle cen komodit) 



Ropa Brent
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Vývoj ostatních komodit v 2015
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Zlato: korelace s posílením EUR:

průmysl. kovy

zeměděl. kom

zlato
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Děkuji za pozornost

Prostor pro další dotazy …


