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Globální ekonomika na jaře 2016 & implikace pro CEE region 

 Jak se posouvá výhled globální ekonomiky? 

 USA a eurozóna: výhled ekonomiky a měnové politiky. 

 Levná ropa: vítězové a poražení. 

 Implikace pro vybrané ekonomiky Emerging Markets. 

 Střední a jihovýchodní Evropa v globálním kontextu 

 Česká ekonomika: čeká nás zpomalení růstu HDP, nikoliv ale deflační spirála. 

 Měnová politika ČNB: výhled a srovnání v globálním kontextu. 
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Globální ekonomika na jaře 2016: jak moc se zhoršuje výhled? 

 Rok 2015: zpomalení globálního růstu, tažené ekonomikami Emerging Markets. 

 Rok prudkého poklesu cen komodit, zejména ropy, a výrazného posílení kurzu dolaru. 

 Slabší data z BRICS ekonomik: dvě z nich zažily přímo propad HDP, další dvě zpomalily. 

 

 Rok 2016: MMF čeká mírné oživení růstu ve vyspělých ekonomikách i Emerging Markets, ale… 

 V dubnu i lednu MMF odhad růstu pro rok 2016 oproti předchozí prognóze vždy snížil. 

 HDP v 1Q 2016: pozitivní překvapení z eurozóny (růst 1,6 % yoy), negativní z USA (2,0 % yoy). 

Prognóza růstu světové ekonomiky, Mezinárodní měnový fond, World Economic Outlook

Prognóza WEO, duben 2016 Rozdíl vs. prognóza WEO leden 2016

2014 2015 2016F 2017F 2016F 2017F

Svět 3,4 3,1 3,2 3,5 -0,2 -0,1

Rozvinuté ekonomiky 1,8 1,9 1,9 2,0 -0,2 -0,1

USA 2,4 2,4 2,4 2,5 -0,2 -0,1

EMU 0,9 1,6 1,5 1,6 -0,2 -0,1

Japonsko 0,0 0,5 0,5 -0,1 -0,5 -0,4

Emerging Markets 4,6 4,0 4,1 4,6 -0,2 -0,1

Brazílie 0,1 -3,8 -3,8 0,0 -0,3 0,0

Rusko 0,6 -3,7 -1,8 0,8 -0,8 -0,2

Indie 7,3 7,3 7,5 7,5 0,0 0,0

Čína 7,3 6,9 6,5 6,2 0,2 0,2

JAR 1,5 1,3 0,6 1,2 -0,1 -0,6

Zdroj: MMF, World Economic Outlook Update, duben 2016



4 

 Růst HDP -  1,4 % ve 4Q 2015 q-o-q a 0,5 % v 

1Q 2016 (odhad +0,7 %) 

 

 Smíšená data – slabá spotřeba a investice × 

stabilizace z průmyslu + silný trh práce 

 

 Inflace – nízká celková díky cenám energií × 

jádrová blízko cíle 

USA: smíšené signály z ekonomiky 
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Interval pro klíčovou sazbu 0,25–0,50 % 

 

Reinvestice splatných dluhopisů 

 

 

Fed: Board očekává růst sazeb o 50 bps ve 2016 

a až ke 3 % v roce 2018 

 

 

USA: FED po sedmi letech opustil politiku nulových úrokových sazeb 
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1. Vládní dluhopisy trpí zvyšováním úrokových sazeb 

2. Akcie vykazují vysokou volatilitu a podprůměrnou výkonnost 

3. Kredit outperformuje vládní dluhopisy 

4. Růst úrokových sazeb vede k posilování dolaru 

5. Rozvíjející se trhy zatím trpěly více než americké trhy 

6. Velkou část negativní reakce máme za sebou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvyšování úrokových sazeb bývá spojeno se slabší výkonností aktiv 
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1. V úvodu roku analytici zpravidla revidují očekávaní zisků dolů 

2. US trhy zatím bez známek obratu 

3. Zisky evropských titulů blízko bodu zvratu 

4. Rozvíjející se trhy konečně vykazují změnu trendu, podpořené obratem na ropě 

5. I po zohlednění dalších revizí především na 2017 je meziroční růst zisků napříč všemi regiony 

velice solidní 

6. Prostředí extrémně nízkých sazeb ospravedlňuje vyšší valuace rizikových aktiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj očekávaných zisků 2016 & 2017 
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Dluhopisové trhy nepočítají naplno ani s jedním zvýšením úrokových sazeb 

 

Rozpor mezi trhem a očekáváním FED představuje riziko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každé „velké“ zasedání jednou za čtvrtletí může přinést zvýšení úrokových sazeb 

 

Nejistota bude přetrvávat po celou dobu cyklu 

 

FED citlivě reaguje na situaci na finančních trzích a v ekonomice 

 

 

 

 

 

 

 

Další postup FEDu bude záviset na situaci na trzích a v ekonomice 
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Eurozóna: Obavy z deflace navzdory některým příznivým signálům 

 Ekonomika eurozóny překvapila silným 

růstem HDP v 1Q 2016 (0,6 % q-o-q). 

 Měnová statistika a průzkumy mezi 

bankami signalizují oživení toku úvěrů do 

ekonomiky. 

 Zlepšuje se situace na trhu práce, 

spotřeba domácností se zvyšuje. 

 Inflace ovšem zůstává kvůli cenám 

komodit blízko nuly. 
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Eurozóna: Nízká inflační očekávání = ECB dále uvolnila svou politiku 

 Implicitní očekávání finančních trhů 

(5Y×5Y inflační forward) v 1Q 2016 

klesala = reakce ECB. 

 ECB v březnu snížila úrokové sazby 

(depozitní sazba na -0,40 %, refinanční 

sazba na 0,00 %), navýšila objem nákupů 

vládních dluhopisů (APP program; 80 mld. 

euro/měsíčně) a ohlásila nákupy 

korporátních dluhopisů (CSPP program). 
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 Měny – prudké oslabení zejména vůči hlavním 

světovým měnám 

 

 Akcie – vliv slabých měn + propad cen komodit 

+ nízké valuace 

 

 Dluhopisy – vysoké domácí úrokové sazby a 

prémie na Eurobondech 

Vybrané měny vůči dolaru
Spot 1M % 3M % 1Y % YTD

Rusko 65.7 4.1 17.8 -21.3 10.9
Turecko 2.8 1.3 5.7 -5.7 3.0
JAR 14.5 7.1 12.9 -17.5 6.7
Indie 66.5 0.1 2.3 -4.9 -0.5
Brazilie 3.5 2.7 14.9 -17.9 11.9
Mexiko 17.4 0.3 5.8 -11.9 -1.0
Jižní Korea 32.4 0.7 3.7 -6.1 1.7
Čína 6.5 -0.1 1.2 -4.3 -0.2
Euro 1.13 1.1 4.1 3.8 4.2

Rozvíjející se trhy – dno dosaženo v únoru 
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 Exportéři komodit – recese + vysoké rozpočtové 

deficity + vysoká inflace a domácí úrokové sazby 

+ odliv kapitálu a oslabení měn + prudké zhoršení 

platební bilance 

 

 Dovozci komodit – stres vyvolaný odlivem 

kapitálu × levné dovozy energií + uvolnění 

měnové politiky + prorůstové efekty slabších měn 

 

Prudké zhoršení ekonomické situace u hlavních exportérů komodit 
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Levná ropa: pro někoho pozitivní šok, pro někoho problém 

 Cena ropy loni zlevnila na polovinu, letos navzdory růstu meziročně stále o 30 % níž. 

 Evropa s výjimkou Norska: čistý dovozce ropy = Evropa profituje z poklesu ceny ropy. 

 Příspěvek k celkovému růstu HDP ČR v roce 2015 (4,3 %) až 1 %. 

 Prudký pokles ceny = negativní šok pro exportéry ropy včetně řady Emerging Markets ekonomik. 
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Cena ropy: futures implikují jen pozvolný růst ceny. 

 Historie nám připomíná, že predikovat vývoj ceny ropy není snadné. 

 V posledních 3 měsících tendence k růstu cen ropy. 

 Faktory na straně nabídky i poptávky naznačují, že silný růst ceny ropy není pravděpodobný. 

 Pozvolný růst cen ropy (viz futures) = pozitivum pro finanční trhy & bez rizika pro globální ekonomiku. 
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 Posílení měny ohrožuje exportní odvětví 

 Explozivní růst a následný kolaps domácího akciového trhu 

 Odliv kapitálu - propad devizových rezerv o 771 mld. USD od maxima 

 Zadlužení firem na úrovni vyspělých ekonomiky – 170 % HDP 

 Pochyby o kvalitě aktiv v bankách 

 Přeinvestovanost v řadě odvětví: těžký průmysl, rezidenční nemovitosti… 

 Skrytá zadluženost vlády: vládní dluh dle IMF až 60 % místo oficiálních 40 % HDP 

 Omezená kontrola nad aktivitami místních vlád 

 

Čína – Druhá největší světová ekonomika čelí řadě výzev 



16 

 Opatření na podporu ekonomiky 

 Vazba na koš měn vystřídala vazbu na 

dolar => oslabení měny 

 Postupné snižování úrokových sazeb a 

povinných minimálních rezerv 

 Opětovné uvolnění úvěrové  expanze 

 Rostou vládní výdaje a deficit rozpočtu 

 Přispěla ke stabilizaci růstu 

 Zpomalení růstu na 6,7 % v 1Q 2016, 

vládní cíl 6,5 % v 2016 

 Investice postupně nahrazují spotřebu a 

služby průmysl  

 Vyšší sentiment a rychlejší růst 

průmyslu a spotřeby v březnu 

 

Čína – Vláda se zatím úspěšně snaží o měkké přistání 
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Střední a jihovýchodní Evropa v globálním kontextu 

 Zlepšuje se ekonomická rovnováha a tím 

i odolnost vůči vnějším šokům: 

 zlepšuje se rozpočtové saldo… 

 …běžný účet platební  bilance 

vyrovnaný či v přebytku 

 …propad cen ropy = pozitivní šok…… 

 …solidní výhled pro výkon HDP 

Prognóza růstu HDP středoevropských ekonomik (v %)

2014 2015 2016f 2017f

Bulharsko 1,5 3,0 2,5 2,8

Česká rep. 2,0 4,3 2,2 2,2

Chorvatsko -0,4 1,6 1,9 2,3

Maďarsko 3,6 2,9 2,7 2,6

Polsko 3,3 3,6 3,5 3,7

Rumunsko 3,0 3,8 4,1 3,6

Slovensko 2,5 3,6 3,1 3,5

Slovinsko 3,0 2,9 2,1 2,3

Srbsko -1,8 0,7 2,0 2,5

Predikce: Generali Investments CEE
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Česká ekonomika: zpomalení růstu HDP, avšak zdravý růst spotřeby 

 Růst HDP České republiky letos zpomalí: 

 Růst 4,3 % v roce 2015 podpořen 

silným přílivem prostředků z EU, jenž 

se nebude opakovat (2015: poslední 

rok pro čerpání peněz za 2007-2013). 

 Predikce růstu HDP v 2016: 2,2 %. 

 Slábne pozitivní prorůstový dopad 

předchozího oslabení koruny. 

 Růst HDP EMU letos neakceleruje. 

 

 Inflace je nízká kvůli cenám komodit: 

 Celková meziroční inflace v březnu 

činila 0,3 % a zůstává jak pod 2% 

cílem ČNB, tak pod prognózou ČNB. 

 Deflace v ekonomickém smyslu ale 

ČR nehrozí. Domácí poptávka je 

silná, nízká inflace nemá nepříznivý 

vliv na chování domácností. 

 Jádrová inflace („korigovaná inflace 

bez pohonných hmot)“ činila 1,3 %. 

 Celková inflace začne viditelněji růst 

ve 2. pololetí 2016 (efekt ceny ropy). 
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Měnová politika ČNB: výhled úrokových sazeb a kurzu české koruny 

 ČNB drží uvolněnou měnovou politiku jak 

skrze úroky, tak skrze kurz koruny: 

 Úrokové sazby ČNB na „technické“ 

nule (0,05%) od 11/2012. 

 Kurzový závazek od XI/2013. 

 ČNB se zavázala držet korunu > 

27/euro a za tímto účelem intervenuje 

na devizovém trhu. 

 Intervence „obnoveny“ v 07/2015; jejich 

objem se v 1Q 2016 snižoval. 

 

 Výhled inflace v ČR a politiky ECB i nadále 

hovoří pro uvolněnou měnovou politiku ČNB. 

 Bankovní rada ČNB: „Kurzový závazek 

nebude zrušen dříve než v 2017, spíše 

však ale až kolem poloviny roku 2017“. 

 Rusnok: „Šance 60:40, že kurzový 

závazek bude zrušen až ve 2H 2017“. 

 Letos v únoru bankovní rada obnovila 

po dlouhé době debatu o možnosti 

zavedení záporných úrokových sazeb. 

 Záporné sazby zvažovány pro případ 

silného tlaku na posilování koruny. 
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Záporné úrokové sazby ve světě: implikace pro ČNB 

 Záporné úrokové sazby aplikovány několika 

centrálními bankami: 

 ECB: depo sazba aktuálně -0,40 %, 

záporná již od VI/2014. 

 Japonsko: BoJ depo sazba -0,10 % od 

letošního ledna; jen na část depozit. 

 Dánsko (-0,65 %), Švédsko (-1,25 %), 

Švýcarsko (-0,75 %). 

 Maďarsko: MNB depo sazba -0,05 % 

od března × tržní sazby stále kladné. 

 

 Pohled ČNB na záporné úrokové sazby: 

zatím skepse, záležet bude na kurzu koruny. 

 ČNB samotné záporné úroky nevnímá 

jako efektivní nástroj ke zvýšení inflace 

v české ekonomice. 

 ČNB upozorňuje na výrazně nižší roli 

hotovosti v ekonomikách Skandinávie a 

ve Švýcarsku, a tedy efektivnější roli / 

nižší nebezpečnost záporných úroků. 

 Úroky ČNB ovšem mohou jít do záporu 

v případě, že úrokový diferenciál vůči 

eurozóně povede k tlaku na korunu. 



Děkuji za pozornost. 

Kontakt: 

patrik.hudec@generali.com 

P +420 2810 44693 

generali-investments.cz 

Patrik Hudec (Head of Fund Portfolio Managementt) 

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 


