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Vývoj ekonomiky USA
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Růst HDP ve 2Q 3,9 % vs. očekávaných 
3,7 % (taženo spotřebou domácností)
Predikce růstu HDP za celý rok 2015 2,5 %
Ekonomiku táhne trh nemovitostí, trh práce 
a spotřebitelská důvěra
Některá další makrodata však zaostávají



Vývoj ekonomiky EU
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Ekonomika Eurozóny pokračuje v solidním růstu
Příčiny: politika centrální banky, slabší euro, pokles cen energií

Odhad růstu HDP EMU pro rok 2015 je 1,5%
ECB pokračuje v nákupech dluhopisů do září 2016

možné navýšení, pokud inflace nevzroste



Srovnání vývoje ekonomik
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Státní dluhopisy a úrokové sazby
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USA – pozvolné zvyšování sazeb, první pravděpodobně v prosinci
EMU – do konce roku 2017 sazby beze změny
ČR – intervence ČNB do 2. pololetí 2016, růst sazeb nejdříve ve 2017 

Příčiny dalšího poklesu výnosů státních dluhopisů
Pokles komodit v čele s ropou, a tím i inflačních očekávání.

Nákupy dluhopisů ECB, odklad zvýšení sazeb v USA.

Prohloubení poklesu rizikových aktiv – útěk investorů do bezpečí.



České státní dluhopisy
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Další pokles výnosů českých státních dluhopisů kvůli:
Spekulaci zahraničních investorů na posílení CZK

Intervenci ČNB

Výnos 6letých dluhopisů poklesl na nulu, kratší nesou záporný úrok

2015

Výnos českého státního dluhopisu se 
splatností za 10 měsíců = ‐0,42 % p.a.

0,0 % p.a.

‐0,5 % p.a.

‐1,0 % p.a.



Korporátní dluhopisy
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Září ve znamení „risk-off“ módu
Za poklesem cen korporátů stál
mj. pokračující pokles cen akcií,
Rusko naopak přispělo pozitivně.
Negativní dopad Volkswagenu
a těžaře Glencore.

Míra defaultů zůstává nízká

2015 



Stres na globálních trzích: Čína a Fed
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Vývoj
Všechny regiony (US, EU, CEE, EM) ve 3.
čtvrtletí poklesly,

Volatilita dosáhla  lokálních maxim na trzích
v USA, EU i Číně.

Příčina
Čína: obavy z ekonomické zpomalení se šíří
napříč celým regionem EM,

Fed: odložení zvýšení sazeb jen potvrzuje
zhoršení výhledu EM i USA.

Dopad
Nejistota a zvýšená kolísavost bude pokračovat. Evropa (+1 % od začátku roku) více odolná
zásluhou podpůrné politiky ECB, a proto také nejvíce preferovaná,

Odtok peněz z akciových fondů do jiných aktiv,

Pokles IPO a M&A aktivity,

Trh tažen více sentimentem a politickými výroky než fundamentem.



Akcie: ocenění a ziskovost firem
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USA + EU: mírně nadprůměrné P/E je
ospravedlněno extrémně nízkými sazbami,
levnými energiemi a očekávaným růstem
ziskovosti firem.

EM: nižší P/E reflektuje depreciaci lokálních
měn a trend klesající ziskovostí firem (vliv
komodit, zpomalení Číny a růst mzdových
nákladů).

Opětovné oživení ekonomik EM povede v
budoucnu k uzavírání P/E diskontu vůči
vyspělým trhům.

Vývoj firemních zisků v 2015                                                a ve 2016
USA: 1 % – vliv silného USD a prvotního šoku do energetického sektoru         – oživení na cca +8%

EU: 6 % – akcelerace oživením ekonomiky, slabším eurem a levnou ropou   – další zrychlení > 10 %

EM:   -2 % – dopad poklesu komodit, devalvace měn a zpomalení Číny            – mírný růst
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Děkuji za pozornost

Prostor pro další dotazy …


