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Překvapivý výsledek referenda o odchodu VB z Evropské unie 

 Průzkumy veřejného mínění signalizovaly podporu členství VB v EU 

 Bookmakeři sázeli na variantu, že Brexit bude nakonec odmítnut 

 Výsledek hlasování tak přišel jako překvapení 

 Prudká reakce finančních trhů byla reflexí na nečekanou událost 
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Brexit a jeho dopad na VB  

 
 Ekonomické zpomalení 

 Negativní šok, do roku 2020 se sníží výkon ekonomiky o 3 % 
 Hospodářské vztahy si musí VB upravit nejen vůči EU, ale také vůči zbytku světa 

 Politická nejistota  
 David Cameron ohlásil rezignaci z postu předsedy vlády  

 Hrozba rozpadu Velké Británie 
 Skotsko a Severní Irsko ve valné většině hlasovalo pro setrvání v EU 
 Skotská vláda oprašuje možnost odtržení od Británie 

 
Výsledky referenda v zemích Spojeného království 

Zdroj: BBC 
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 Velká Británie je druhá největší ekonomika za Německem v EU 

 Nejvíce jsou vůči ekonomice VB exponovány sousední země a malé otevřené ekonomiky  

 Region CEE je provázán  s  VB obchodně i z hlediska finančních toků skrze evropské fondy  

 Pro českou ekonomiku je Velká Británie jedním z klíčových obchodních partnerů.  

 Do VB v roce 2015 směřovalo 5,3 % z celkového objemu vývozu z České republiky, 

  Británii řadí na 4. příčku mezi všemi exportními trhy českých firem  

Brexit a jeho dopad na EU  

Zdroj: Morgan Stanley 
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 Brexitem vznikl zásadní precedent  
 porušila se tím rovnováha uspořádání sil uvnitř unie  
 Rusko a Čína se budou chtít využít rozpolcenosti EU ve prospěch vlastních zájmů. 

 Otvírá se debata o budoucím směřování Evropské unie 
 Výsledek britského referenda bude stěžejním tématem Evropské rady  

 Jednání o novém uspořádání vztahů se mezi VB a EU se  povedou léta 
 Obchodní a hospodářské vztahy si musí VB nastavit nejen vůči EU, ale také vůči 

zbytku světa 
 Pravděpodobný další nárůst  protievropských a euroskeptických názor 

 Již nyní má řada států EU silné politické strany s protiunijním programem 
 

Co výsledek referenda znamená pro další vývoj EU 

Země
Populistická 

strana
Pozice Anti-evropský postoj Volby

Aktuální 

podpora

Německo AFD Opozice Ano, proti euru 2017 15%

Francie Národní fronta Opozice Ano, referendum o exitu z EU 2017 28%

Itálie Five stars Opozice Ano, referendum o exitu z EU 2018 28%

Nizozemí PVV Opozice Ano, referendum o exitu z EU 2017 22%

Rakousko Svobodní Opozice Ano, referendum o exitu z EU 2018 20%
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 Libra - hlavní oběť na finančních trzích 

 Pokles o více než 5 % vůči EUR 

 Oproti americkému dolaru propad o více než 7 % na 30-leté minimum  

 USD posílil oproti všem evropským měnám  

 Obavy o další vývoj evropské integrace 

 Oslabení Evropy jako celku  

 

Bezprostřední reakce finančních trhů – Měny 
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 Výnosy bezrizikových státních dluhopisů výrazně klesly 
 10-letý výnosy německého Bundu - 0.17 % 
 US Treasury  výnos 1,45% 

 Ve středoevropském regionu je patrné, že Česká republika je vnímána coby 
bezpečný přístav: 
 Výnosy českých vládních dluhopisů klesly, naopak vládních dluhopisů 

Maďarska a Polska zaznamenaly růst 
 Korporátní dluhopisy výnosy se rozšířil 

 Výraznější pohyb zaznamenal finanční  sektor  
 Firemní dluhopisy reagovaly jen mírným poklesem 

 
                    Výnos německého státního dluhopisu - 10 let   Výnos amerického státního dluhopisu - 10 let  

 

 

 

 

 

 

 

Bezprostřední reakce finančních trhů - Dluhopisy 

 

Zdroj: Bloomberg 
Zdroj: Bloomberg 
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 Výprodej rizikových aktiv v čele s akciemi  
 Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 uzavřel se ztrátou 7,9 procenta. 
 Evropský index EURO STOXX 50 odepsal 8,6 procenta 
 Německý DAX během prvních minut po otevření v pátek odepisoval 10 % 

 Finanční a nemovitostní sektor pod největším tlakem 
 Prudký propad zaznamenaly akcie evropských bank ztrácely více než 20 % 
 Nemovitostní sektor ve VB pod mimořádným tlakem ztratil přes 10 % 

 Ani americké trhy se neubránily poklesu 3,6 procenta 
 Nicméně z turbulencí v Evropě by měly postupně těžit 
 

Evropský index EURO STOXX 50        Americký index S&P 500 

Bezprostřední reakce finančních trhů - Akcie 

 

Zdroj: Bloomberg Zdroj: Bloomberg 
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Brexit evidentně překvapil i komoditní trhy  

 Cena ropy Brent se prudce propadla  o 4,5 %   

 Největší pokles za poslední 4 měsíce 

 Ceny ostatních cyklických komodit (např. měď) kopírují ropu  

 Naopak zlato roste o více než 5 %.  

 Vysoká míra nejistoty znamená nahrává zlatu 

 

Bezprostřední reakce finančních trhů - Komodity 
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 Politici 
 Na tahu je britská vláda  

 musí formálně aktivovat proces týkající se vystoupení z Evropské unie 
 Červnový summit Evropské unie  

 vrátit důvěru v projekt EU a eura jako takového 
 Jednání ohledně uspořádání nových vztahů se mezi Velkou Británií a EU se 

každopádně povedou léta 
 Centrální banky  

 Bank of England, tak ECB jsou připraveny 
 dodat finančním trhům dodat likviditu 
 zasáhnout na trzích s cílem zmírnit výkyvy v cenách finančních aktiv 
 podpořit stabilitu a fungování finančního systému. 

 ČNB nebude mít důvod uspěchat ukončení svého kurzového závazku 
 FED pravděpodobně odloží zvyšování sazeb 

 Kapitálové trhy 
 Nejistota na trzích bude přetrvávat řadu měsíců, vysoká volatilita, … 
 Uvolněná monetární politika potrvá déle, bezrizikové výnosy zůstanou dole, …  
 Pokud se potvrdí zpomalení ekonomiky  - snižování růstu zisků společností, …. 
 Komodity ztratí růstový impuls posledních měsíců, drahé kovy - bezpečný přístav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhled na nejbližší měsíce 
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