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Hlavní události uplynulých týdnů 

 Prezidentské volby v USA 

 Zasedání kartelu OPEC 

 Referendum v Itálie 

 Prezidentské volby v Rakousku 

 USA  - překvapivě dobrá makroekonomická data 

 EU - výrazné rozdíly v hospodářském cyklu přetrvávají 

 EM – růst rizikové averze, útěk investorů 
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USA: ekonomika nabírá na síle 

 Míra nezaměstnanosti  se vrátila zpět na 4,9% 

 Růst mezd zrychluje  

 Silné maloobchodní tržby 

 Spotřebitelská důvěra zůstává blízko  svých mnohaletých maxim 

 Očekávaný růst HDP ve čtvrtém čtvrtletí  3,6% 

 Plánovaný rozpočtový impuls ze strany nové administrativy 
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Evropa: předstihové ukazatele zůstávají pozitivní 

 Odhad růstu HDP na rok 2016 zůstává nezměněný na úrovni 1,6 %. 

 Pozitivní překvapení periferie naopak zklamání Německa a Francie  

 Index nákupních manažerů (PMI) byl nad očekáváním trhu, nejvýš od prosince 2015 

 Maloobchodní prodeje meziměsíčně vzrostly o 1,1 %, spotřebitelská důvěra stagnace  

 Inflace v eurozóně v listopadu vzrostla o 0,6 %, nejvíce za posledních 31 měsíců. 
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Itálie: odmítla návrh změny ústavního zákona 

Navrhované změny: 

 Snížení počtu senátorů z 300 na 100 

 Zmenšení pravomocí senátu a změna jeho volby  

 Nový proces volby prezidenta 

 Přerozdělení pravomocí mezi vládou a regiony  

 Posílení nástrojů přímé demokracie 

Předseda vlády 

rezignoval.  
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Emerging Markets: nervozita po prezidentských volbách v USA 

 Fundament zůstává solidní 
 Po vítězství Trumpa obavy z dalšího vývoje 
 Politické turbulence v klíčových ekonomikách 

 Turecko - stále pokračují čistky po pokusu o převrat, růst napětí mezi EU i NATO 
 Jižní Afrika - skandály týkající se prezidenta Zumy a ministra financí  
 Brazílie –  prezident Michel Temer čelí podezření z braní úplatků 
 Mexiko – útěk investorů  
 Indie – nečekané stažení bankovek s vysokou nominální hodnotou z oběhu 
 Čína – pod tlakem nově zvoleného prezidenta USA 
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Centrální banky 

 
FED – růst sazeb na prosincovém zasedání 13.-.14.12. 

 

 Blízko naplnění mandátu – pravděpodobnost zvýšení sazeb roste 

 Ekonomika USA vykázala v 3Q/2016 oživení (HDP +2,9%) 

 Externí faktory (růst Číny a EMU, odložený Brexit) působí v posledních měsících spíše pozitivně  

 Inflace postupně roste (graf vpravo), program Trumpa výrazně urychlí její růst 

 Investoři čekají zrychlené zvyšování sazeb v 2017 avšak nižší sazby než členové FEDu 
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US - Očekávání členů boardu 

Trh (3M Libor) Board
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Centrální banky 

ECB - převládá holubičí tón 

 

 Měnová politika ECB reflektuje nízkou inflaci a rizika na straně výhledu růstu HDP. 

 Základní sazby zůstávají beze změny  

 Očekává se prodloužení programu nákupů aktiv za horizont března 2017 

 Na posledním meetingu – ponechává sazby beze změny, objemy nákupů sníží od dubna 2017 

na 60 mld. za měsíc, ale prodlouží do prosince 2017 

 Depo sazba ECB -0,40 %, refi sazba 0,00 % (zatím poslední snížení sazeb: březen 2016) 

 

         Růst inflačních očekávání 
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Centrální banky 

  

ČNB – tlak na korunu se zmírnil 

 

    Poslední zasedání ČNB nepřineslo žádné změny  

    Jednoznačný závazek (tzv. „Hard commitment) 

      intervencí trvá do konce prvního čtvrtletí 2017 

    Konec bude záviset na vývoji inflace a na politice ECB 

    Přebytek korun na trhu - poptávka po dluhopisech. 
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Dluhopisové trhy: výnosy vládních dluhopisů rostly napříč trhy  

Státní dluhopisy 

 Předpokládaný fiskální impuls v USA – růst ekonomiky 

 Globálně zvýšená inflační očekávání  

 Růst cen ropy 

 Posun očekávaného vývoje úroků FEDu směrem nahoru 

Firemní dluhopisy 

 EU stabilní  - podpora ze strany ECB 

 EM nárůst rizikové prémie 

 

 

 

 
 

Trump 
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Akciové trhy - rozdílná výkonnost 

 
 Americké akcie rostou v na nová maxima 

 fiskální stimul, repatriace zisků ze zahraničí… 

 Evropa reagovala na Trumpovo vítězství také pozitivně 

 růst akcií ale tlumila nervozita před italským referendem 

 Rozvíjející se trhy ztrácely 

 Rostou obavy protekcionismus, růst sazeb v USA, redukce outsorcingu….  

 

Trump 
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Komoditní trhy 

Ropě se dařilo 

 OPEC se dohodl na snížení těžby o 1,2 mil barelů/den (poprvé od 2008).  

 Pokud budou dodržovat  - deficit na trhu s ropou 

 V prosinci schůzka kde se bude dolaďovat dohoda se zeměmi mimo OPEC.  

 Je pravděpodobné, že se ceny ropy v dohledné budoucnosti udrží nad 50 USD brll 

Zlato pod tlakem 

 Výprodeje na drahých kovech 

 Negativní kombinace silného dolaru, růstu výnosů v USA a očekávaného utahování 

měnové politiky Fedu 

OPEC 
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Důležité faktory pro budoucí vývoj finančních trhů 

 Makroekonomický vývoj 

 USA – bude pokračovat oživení průmyslu tažené optimismem z programu Trumpa?  

 Bude pokračovat akcelerace maloobchodní tržeb tažená růstem mezd?  

 Jaké ekonomické změny se Trumpovi podaří prosadit (dohoda s republikány)?  

 Čína – uřídí stát zpomalování ekonomiky a oslabování měny?  

 V jaké míře Trump prosadí dovozní tarify/cla;  reakce Číny? 

 Jak ovlivní Brexit ekonomiku EU?  

 Centrální banky 

 FED – jak urychlí Trumpův ekonomický program zvyšování úrokových sazeb?  

 ECB – zda a do kdy prodlouží nákupy dluhopisů  

 Ovlivní nárůst inflačního očekávání pro zvolení Trumpa měnovou politiku ECB ? 

 ČNB - načasování a způsob ukončení intervencí na CZK (v závislosti na inflaci a ECB) 

 Ostatní 

 Naplní růst firemních zisků v USA vysoká (+12%) očekávání na 2017 ?  

 Ropy – jak sníží státy produkci? Vliv ceny ropy na inflaci. 

 Reakce zahraničních spekulantů na ukončení intervencí ČNB 

 Geopolitická situace v Sýrii   

 A mnoho dalších … 
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