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Brexit – obavy se většinou nenaplňují

 Ekonomické zpomalení
 Viditelné ve Velké Británii (průmysl,), příští měsíc uvidíme více
 Makroindikátory EMU zatím stabilní

 Politická situace Velké Británie
 Rychlá změna vlády (+)
 Proces vystoupení začne až koncem roku 2016
 Ostatní obavy (odtržení Skotska, předčasné volby) se nenaplňují

 Politická situace Evropské Unie
 Status Quo (diskuse o změně dlouhodobé politiky EMU není patrná)
 Utichlo volání po referendech v dalších státech
 Zprávám dominuje bezpečnostní situace a imigrace

 Důležité události v budoucnu
 Itálie – 30.10. referendum o omezení pravomoci senátu (jinak pád vlády)
 Španělsko – snaha sestavit vládu opakovaně selhala (situace směřuje ke

třetím předčasným parlamentním volbám)
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Ekonomika Eurozóny a Velké Británie

 Eurozóna
 Indikátor PMI mírně oslabil 
 Indikátor ZEW stabilní
 Indikátor ekonomické důvěry posílil
 Atd…

 Ačkoliv je příliš brzy hodnotit vliv brexitu, 
zdá se že zpomalení růstu HDP bude 
menší (cca 0,2%), než se čekalo

 Velká Británie
 Ukazatel PMI indikuje pokles

průmyslové výroby v budoucnu
 Negativní vliv na letošní HDP se

očekává cca 0,4%, příští rok až 1%
(v souladu s predikcemi)

Kvartální růst HDP a ekonomický indikátor PMI
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USA - příznivé signály z ekonomiky

 Tvorba nových pracovních míst prudce
vzrostla, růst mezd zrychluje (+2,6%
meziročně)

 Oživení maloobchodních tržeb
 Mírné zlepšení sentimentu v průmyslu i ve

službách
 Objemy prodejů nových nemovitostí rostou
 Objem firemních investic dosud klesá



6

Ekonomika Ruska – stabilizace od 2. pololetí 2016

Vývoj ekonomiky v 2015 a 1 pol. 2016:

 Prudký propad výdajů domácností (- -)
 Útlum firemních investic (-)
 Pokles vládních výdajů (-)
 Růst čistých exportů (+ +)

 Pokles ekonomiky o 4%

Stabilizace ekonomiky od 2.pol. 2016:

 Oživení průmyslu

 Nízká nezaměstnanost
 Stagnace reálných mezd (po inflaci)
 Výdaje domácností klesají méně než loni

Růst HDP a jeho složek

Průmyslová produkce a indikátor PMI Nezaměstnanost, růst mezd a maloobchodních tržeb
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Ekonomika ČR

 Průmysl zpomaluje (vliv nižšího objemu
„eurofondů“ a poklesu objednávek ze
zahraničí, vliv brexitu se zatím neprojevil)

 Inflace je třetím rokem okolo nuly
 Silný růst maloobchodních tržeb, tažený 

poklesem nezaměstnanosti a růstem 
mezd pokračuje

Indikátor PMI v průmyslu

Maloobch. tržby (bez aut) a spotřebitelská důvěra

Inflace
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Centrální banky (US FED)

 Jaké sazby čekají investoři ?
 Po brexitu: jen 10% pravděpodobnost 

zvýšení sazeb do konce roku
 Aktuálně: 31% pravděpodobnost 

zvýšení sazeb do konce roku
 Aktuálně:   64% sazby beze změny

 Sazby podle FEDu (stav z počátku července)
 Průměrná predikce členů FEDu

implikuje sazby na úrovni okolo 0,8% na 
konci roku, tzn. zvýšení o 0,3%

 Náš názor
 Zvýšení sazeb v 12/2016 o 0,25%
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Další centrální banky

 ECB
 Připravenost k akci (snížení sazeb, dodání likvidity bankám, prodloužení QE, ..)
 Vývoj trhů a ekonomiky zatím netlačí ECB k uvolnění měnové politiky (21.7. bez akce)

 BoE (Velká Británie)
 Příslib dodání likvidity bankám a snížení sazeb (přes očekávaný růst inflace)
 13.7. bez akce; 4.8. snížení sazeb a navýšení objemu QE (nákupy státních dluhopisů)

 CEE (ČR, Polsko, Maďarsko, ..)
 Lokální centrální banky budou čekat na reakci ECB
 ČNB: možná prodlouží měnové intervence do 2H/2017, sazby na 0 min. do 2H/2017
 Ostatní CEE banky: v případě turbulencí na finančních trzích (nenastalo) drobné snížení

sazeb, či opatření ke zvýšení likvidity na mezibankovním trhu

 BoJ (Japonsko)
 V červenci navýšili objem nákupů akcií, nikoliv však dluhopisů (zklamání)
 Sazby beze změny na úrovni -0,1%
 V září hodnocení účinnosti dosavadní měnové politiky ( dluhopisy poklesly, yen posílil)

 CBRT (Turecko)
 Příslib dodání likvidity bankám, aj. (reakce na turbulence po puči)
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Defaultní sazby

 EU: stabilita pod dlouhodobým 
průměrem 4,5%
 Nákupy korporátních dluhopisů ze 

strany ECB tlačí dolů i marže úvěrů od 
bank a zlevňuje tak firmám financování

 USA: nárůst nad dlouhodobý průměr
 Vliv krachů ropných a komoditních 

firem
 Mnoho firem nakupuje na burze vlastní 

akcie (pro zvýšení účetního zisku 
připadající na 1 akcii). Nákupy financují 
pomocí cash-flow, nebo i bankovních 
úvěrů, či emisí dluhopisů

 Rusko, Kazachstán
 Fundament je stabilní nebo se zlepšuje
 Kvazistátním firmám a bankám pomáhal 

stát a centrální banka
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Státní dluhopisy
 První 2 dny po brexitu:   „Útěk investorů 

do bezpečí“ silný růst cen (= pokles 
budoucích výnosů)

 Další týden:  spekulace na reakci 
centrálních bank  další menší růst cen

 Polovina července: zlepšení ekonomiky 
USA  pokles cen dluhopisů

Korporátní dluhopisy
 Pokles cen (růst kreditních prémií) trval 

pouze 2 dny po  brexitu
 Následoval měsíc růstu cen podpořený:

- růstem akciových trhů
- nákupy ze strany ECB
- ekonomiky: USA zlepšení, EU stabilita

 Rusko: stabilita navzdory poklesu ropy
 Výjimkou byly turecké dluhopisy, které 

silně poklesly
- nezdařený  prezidentský puč  
- výjimečný stav a převzetí velení armády
- obavy investorů = oslabení turecké liry
- zhoršení ratingu Turecka

Vývoj dluhopisových trhů

Brexit 23.6.

Brexit

Kreditní prémie dluhopisů z Emerging Markets
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2. Centrální banky
 FED odložil zvýšení sazeb
 ECB přislíbila podporu

ekonomikám a finančním
trhům

 BoE přislíbila podporu
ekonomikám a finančním
trhům

3. Politické a ekonomické obavy
brexitu se zdaleka nenaplnily

Proč akcie v července rostly ?

červenec: zlepšení ekonomiky USA 

Citi Economic Surprise - USA

Index Standard&Poor’s 500 (USA)

1.   Růst ekonomiky USA
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Vývoj akciových trhů (od brexitu a od počátku roku)

Od počátku rokuOd brexitu

• Další vlivy na akciové trhy 

• USA: odložení zvýšení sazeb (+), očekávání růstu zisků v 2 polovině 2016 (+)

• Emerging markets : odložení zvýšení sazeb v USA (+), oživení komodit v 1.pol. 2016 (+) 

• EU: 4 negativní vlivy: brexit, obavy z budoucnosti EMU, problémy italských bank, imigrace

• Německý index DAX -1% YTD (letos)  x Italský index FTSE MIB -17% YTD (letos)

• Střední Evropa: obavy z vlivu brexitu na ekonomiky (-),  polské banky (-)  YTD (letos) - 5%

USA +7%

EU 0%

EM

USA

EU
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Jsou akcie drahé ?

USA : Hodnoty akciových indexů jsou blízko maxima

 Nadprůměrné ocenění (P/E) je zejména důsledkem politiky centrálních bank =

nízké výnosy státních a nízkorizikových korporátních dluhopisů

 Čeká se oživení firemních zisků v 2. polovině roku :

-3% (2Q/2016) , +2% (4Q/2016), +13% (4Q/2017)

EU: Akcie letos klesaly kvůli brexitu a dalším rizikům, jejich ocenění je oproti USA nižší

Emerging Markets

 Letos největší růst, nízká citlivost na brexit, nízké ocenění (P/E)

 Pomohlo zejména oživení cen komodit a odklad zvýšení sazeb v USA

P/E =  poměr ceny akcie ku ročnímu účetnímu zisku připadajícímu na 1 akcii
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Růst komodit posílení EM měn  akcie EM rostou více než EM (zjednodušeno)

2016 oživení komodit je pozitivní pro EM akcie (Fond nových ekonomik)

Akcie EM

akcie USA

S&P GSCI commodity index

MSCI EM currency index  (proti USD)
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 Proč ropa v červenci klesá?
 uhašení požárů v Kanadě
 omezení bojů v Nigérii
 růst počtu aktivních vrtů v USA
 zastavení poklesu těžby v USA, 
 slabý pokles komerčních zásob v USA
 doplňování strategických zásob v Číně se 

blíží ke konci

 Výhled 2H/2016 – stabilizace v pásmu 40 - 45

 Výhled 2017 – mírný růst
 odklad investic  snížení převahy

nabídky nad poptávkou
 američtí břidliční těžaři se stávají 

profitabilní okolo ceny 50  působí jako 
stabilizátor ceny (brání růstu nad 50)

 Cena okolo 50 USD je ideální
 nízká inflace nenutí centrální banky 

zvyšovat sazby
 pro Rusko, aj. je cena uspokojivá

Krátkodobý vývoj a výhled na ropu

Nárůst počtu vrtů

Počet aktivních vrhů v USA

Cena ropy WTI (USA)
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