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Přesvědčivé vítězství Trumpa a republikánské strany 

 Podobně jako v případě Brexitu, volby dopadly v rozporu s předvolebními průzkumy 

 Výsledek demonstruje protest občanů proti současné globalistické vládní politice a moci 
korporací a touhu po změně  

 Republikáni nyní ovládají parlament i senát, což Trumpovi zvyšuje šance na prosazení změn 

Sněmovna 

Senát 
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Program 

 Hlavní programové myšlenky                                                                                musí schválit kongres? 

 Snížení daní + navýšení státních výdajů na infrastrukturu a obranu  ANO 

 Ochranářské opatření proti imigraci a levným dovozům (Mexiko, Čína) částečně 

 Odklon od globalizace (revize smlouvy NAFTA, zrušení TPP)  NE 

 Deregulace v sektoru Farmacie, Ropa a Finance, odklon od „ObamaCare“ částečně 

 Degerulace těžby fosilních paliv, odklon od obnovitelných energií  částečně 

 

 Ekonomické důsledky 

 Odklad zvýšení sazeb na 2017 pouze v případě výraznějšího poklesu trhů 

 Od 2H/2017 vyšší růst HDP, inflační očekávání roste již nyní  očekáváme urychlené 
zvyšování sazeb v USA 

 Od 2H/2017 (vládní rozpočet od 4Q/2017) snížení daní + navýšení státních výdajů 

        nárůst emisí dluhopisů a další tlak na pokles jejich cen (růst výnosů) 

 Vzrostla šance na vyřešení situace v Sýrii a ukončení sankcí proti Rusku  
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Reakce finančních trhů na výsledky prezidentských voleb v USA 

 Okamžitá (první hodina) reakce = nárůst rizikové averze 

 Pokles akcií, růst státních dluhopisů a zlata 

 

 Krátkodobá ( první dny) reakce = zohlednění volebního programu 

 Oslabení mexického pesa o 10% 

 Pokles dlouhodobých státních (zejména USA) dluhopisů 

 Pokles dlouhodobých korporátních dluhopisů v USD (napříč regiony) 

 Zlato odmazalo zisky 

 Průmyslové komodity pokračují v prudkém růstu (počínaje říjnovým zlepšením v průmyslu) 

 Ropa bez výraznějších pohybů (čekání na OPEC 30.11.2016) 

 Divergence (odlišný vývoj) amerických akciových sektorů: 

     - růst farmacie a biotechnologie, bank, zbrojařských firem a průmyslu 

     - pokles sektorů citlivých na zvýšení sazeb (reality, utility, nápoje, potraviny, tabák) 

 Divergence regionů: 

    - růst akcií USA a EU (včetně střední a východní Evropy) 

    - pokles akcií  z Emerging Markets (Mexiko, Asie, aj) kromě CEE a Ruska 

 



6 

 Index PMI monitorující očekávání v průmyslu výrazně posílil (podobně jako v USA a Číně) 
 Růst maloobchodních tržeb zpomalil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brexit 
 Vliv Brexitu na ekonomiku EMU není patrný (jednání o Brexitu mají začít až v 03/2017) 

 
 Vrchní britský soud rozhodl, že  Brexit bude schvalovat parlament 
       vláda podala odvolání k nejvyššímu soudu 
 Případný souhlas parlamentu s Brexitem není 100% jistý 
 Rezignuje parlament v případě neschválení? Nové volby? Zvítězí konzervativci? 

 

Ekonomika Eurozóny – průmysl přebírá roli tahouna ekonomiky 

Kvartální růst HDP a ekonomický indikátor PMI Maloobchodní tržby a spotřebitelská důvěra 

Pozn. Index PMI nad 50 (nyní) = expanze ekonomiky,   pod 50 = kontrakce ekonomiky 
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Ekonomika USA – silný trh práce podporuje růst maloobchodních tržeb 

 Nízká nezaměstnanost + tvorba pracovních míst 
+ růst mezd + růst nemovitostí  vysoká 
spotřebitelská důvěra  růst maloobchodních 
tržeb 
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Ekonomika USA – sektor rezidenčních nemovitostí 

 Mírný růst pokračuje 
 Pomáhají nízké úrokové sazby a zlepšení na trhu práce 
 Růst cen nemovitostí následně podporuje spotřebitelskou důvěru 

 
 Vliv ekonomického programu Trumpa bude dvojí: 
      (-) rychlejší růst úrokových sazeb 
      (+) oživení ekonomického růstu a tvorba nových pracovních míst 
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 2015 až 1Q/2016 prudký pokles kvůli 
těžařům a silnému USD 

 2Q/2016 oživení spolu s ropou 
 3Q/2016 oslabení kvůli nejistotě z politiky 

FEDu)  
 Září/2016 – oživení 

 
 Ekonomický program Trumpa má potenciál 

výrazně oživit sektor průmyslu 
 

Ekonomika USA – zlepšení průmyslu 

Pozn. Index ISM nad 50 (nyní) = expanze ekonomiky,   pod 50 = kontrakce ekonomiky 
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 Pokles nezaměstnanosti + růst mezd + důvěra v ekonomiku  silný růst maloobchodních tržeb 

 Průmysl po slabém létě znovu akceleruje (v souladu s globálním trendem) 

Ekonomika ČR 

maloobchod 

důvěra v ekonomiku 

inflace 

průmysl 

 Stavebnictví (inženýrské stavby) - zpomalení kvůli nižšímu čerpání EU fondů 

2% je inflační cíl ČNB  

důležitý pro měnovou politiku 
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Centrální banky  - FED 

 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 
 Čeká se zvýšení sazeb o 0,25% 14.12.2016 (graf vlevo dole) 

 Přetrvává odlišný názor investorů a členů FEDu na 
budoucí vývoj úrokových sazeb (graf vpravo dole) 

 Po vítězství Trumpa vzrostlo očekávání výše sazeb v 
následujících letech (graf uprostřed dole) 
 

Očekávání „investorů“ 

Brexit 

Pravděpodobnost zvýšení sazeb 14.12.2016      a      13.12.2017 

Po zasedání 

FEDu 2.11. 

      Očekávání výše úrok.sazeb členy FEDu a investory 

Očekávání členů FEDu 

2% je inflační cíl FEDu 
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Další centrální banky 

ECB 
 4.10.2016 – Bloomberg zveřejnil informaci, že ECB plánuje „tapering“, tj. postupné snižování 

objemu nákupů dluhopisů již před březnem 2017  negativní reakce trhů 
 ECB meeting 20.10.– žádná změna politiky, diskuze o „taperingu“ neproběhla  pozitivní reakce 
 8.12.2016 – investoři očekávají prodloužení období nákupů o půl roku do 09/2017 (ovlivní vývoj 

v USA rozhodnutí ECB ?) 
ČNB 
 29.9.2016 – Závazek měnových intervencí prodloužen do konce 1Q/2017 
 Pravděpodobný konce intervencí bude silně záviset na ECB (nejdříve však v 2Q 2017) 
     (předpokladem je nárůst a udržení inflace nad 2%) 
 Spekulace na posílení CZK nutí ČNB navyšovat objemy intervencí 
 Poptávka po českých dluhopisech tlačí jejich budoucí výnosy hluboko do záporu 
 Po ukončení intervencí očekáváme velkou volatilitu CZK, není vyloučeno ani opětovné oslabení 

 
 

 
      Výnosy ČR státních dluhopisů 

11/2016 

08/2016 

      Objemy intervencí ČNB (mil. EUR) 
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Státní dluhopisy 
 
 Oživení průmyslu napříč ekonomikami 
 Postupný nárůst inflace 
 Růst pravděpodobností zvýšení sazeb v USA 
 výnosy dlouhodobých dluhopisů vzrostly    
      (ceny poklesly) 
Trump  prudký růst výnosů (pokles cen) 

 
 

Korporátní dluhopisy 
 
 Dobrý fundament (nízké defaultní sazby)  
 ECB nakupuje firemní dluhopisy 
 „Honba“ investorů za výnosy 
 Rizikové prémie v průměru mírně poklesly a 

eliminovaly růst bezrizikové složky výnosu 
 
 Výjimkou byly turecké dluhopisy, které 

poklesly v ceně (růst ekonomického, 
politického a geopolitického rizika) 

 Rusko a Kazachstán: stabilita navzdory 
poklesu ropy, zásluhou stabilizace ekonomik 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj dluhopisových trhů 

Brexit 

Kreditní prémie dluhopisů z Emerging Markets 
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Defaultní sazby (korporátní dluhopisy) 

 
 EU: stabilita pod dlouhod. průměrem 4,5% 

Pomáhá ECB a oživení ekonomiky 
 Záporné úrokové sazby 
 Nákupy korporátních dluhopisů ze strany 

ECB tlačí dolů i marže bankovních úvěrů 
a zlevňuje tak firmám financování 

 
 

 USA: nárůst nad dlouhodobý průměr 4,5% 
 Vliv krachů ropných a komoditních  
      firem  
 Nákupy vlastních akcií kryté 
     dluhem (leverage buybacks) 
     pro zvýšení zisků na 1 akcii 

 
 Rusko, Kazachstán 

 Fundament stabilní nebo se zlepšuje 
 Kvazist. firmám (banky) pomáhá stát 

 
 Turecko 

 Snížení ratingu, zhoršení fundamentu 
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 Hlavní směr akciovým trhů udávaly volební preference Clintonové 
 Rozdíl mezi evropskými a americkými akciemi kopíroval vývoj kurzu USD/EUR 
        Očekávání zvýšení sazeb v USA    posílení USD   akcie USA zaostaly 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Akciové trhy – vývoj od počátku října do prezidenských voleb v USA 

 

EM 

USA 

% náskok Clintonové v průzkumech 

USD posiluje  americké akcie zaostávaly za evropskými  

EMU 
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 USA: nadprůměrné ocenění (P/E 17,5) 

 Za 3Q/2016 růst firemních zisků meziročně +2,7% (6,5% nad očekáváním analytiků)  

 Na rok 2017 se čeká růst zisků o 12% (Trump +) 

 EMU: zaostávání kvůli Brexitu a obavám z bankovního sektoru (Itálie) 

 GEM (Global Emerging Markets): růst komodit, snižování lokálních úrokových sazeb oživení 

růstu firemních zisků, nízké P/E (Trump -) 

 CEE (Central Eastern Europe): nadprůměrný ekonomický růst, nízké ocenění (P/E cca 12) 

Akciové trhy – vývoj od počátku roku a ocenění 

 



17 

Vývoj ropy 

 
 28.9.2016 OPEC ohlásil snížení kvót o 700 tis barelů/d 

 Konec listopadu 2016 – OPEC by měl stanovití kvóty pro jednotlivé státy (dohoda nejistá) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPEC 

spekulace na 

dohodu OPEC,  

růst zásob v 

USA 

Pokles těžby z břidlic v USA, růst 

světové poptávky, doplňování 

strategických zásob Číny, plnění 

plovoucích zásobníků 

Oživení těžby v 

USA, pokles 

poptávky z Číny 

2016 

Nejednotnost 

států OPEC, 

růst těžby v USA, 

Lybii a Nigerii 
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Důležité faktory pro budoucí vývoj finančních trhů 

 Makroekonomický vývoj 

 USA – bude pokračovat oživení průmyslu a akcelerují maloobchodní tržby podpořeny růstem mezd? 
Jaké ekonomické změny se Trumpovi podaří prosadit (dohoda s republikány)?  

 Čína – uřídí stát zpomalování ekonomiky? V jaké míře Trump prosadí dovozní tarify/cla;    reakce Číny? 

 Bude Brexit? Jak ovlivní ekonomiku EU?  

 Centrální banky 

 FED – jak urychlí Trumpův ekonomický program zvyšování úrokových sazeb? Nechá guvernérka FEDu 
Yellen ekonomiku „přehřát“ (tzn. inflaci narůst nad cíl 2%)? Politika FEDu od 2018 (výměna guvernéra)? 

 ECB – do kdy prodlouží nákupy dluhopisů a kdy začne „tapering“ (zejména podle inflace) ? 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 ? Bude růst zisků zvýšen (Trump) ? 

 Cena ropy …… (vliv na inflaci a následně na měnovou politiku centrálních bank) 

 Nastane v případě dalšího růstu dlouhodobých sazeb tzv. “Great rotation“ (přesun investic ze státních 
dluhopisů do akcií) ? 

 Reakce zahraničních spekulantů na ukončení intervencí ČNB – nezpůsobí jejich snaha „realizovat zisky“ 
opětovné oslabení CZK ? 

 Italské konstituční referendum 4.12.2016 

 Geopolitická situace v Sýrii  (bude deeskalovat ?) 

 A mnoho dalších … 



Děkuji za pozornost. 

Kontakt: 

Daniel.kukacka@generali.com 

P +420 2810 44703 

generali-investments.cz 

Daniel Kukačka (Portfolio Manager) 

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 


