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2016: Dobrý rok pro ropu, akcie i další aktiva.

 Rok 2016: růst globální ekonomiky zpomalil, 

pro eurozónu to ale nebyl špatný rok.

 Brexit ještě fakticky nezačal, negativní 

rizika se tedy nemohla projevit.

 Závěr roku: růst optimismu.

 Finanční trhy: rostly komodity a akcie.

 OPEC, i nadále globální převis 

likvidity a yield-hunting.

Hospodářský růst (reálná změna HDP v %)

2015 2016f 2017f 2018f

USA 2,6 1,6 2,2 2,4

eurozóna 1,9 1,6 1,3 1,3

Spojené království 2,2 2,0 1,4 1,2

Japonsko 1,3 0,7 1,0 0,9

Vyspělé ekonomiky 2,1 1,6 1,8 1,9

Čína 6,9 6,7 6,4 6,0

Indie 7,2 7,2 7,4 7,8

Brazílie -3,8 -3,2 0,5 1,5

Emerging markets 4,4 4,2 4,7 4,9

SVĚT 3,3 3,0 3,3 3,4

Zdroj: Generali Investments Europe

Globální finanční aktiva: Total Return Performance v roce 2016 

(výkon za celý rok v lokálních měnách) 
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Globální ekonomika: závěr roku ve znamení oživení sentimentu a aktivity
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Inflace ve vyspělých ekonomikách: růst, zatím díky cenám komodit

Inflace (růst spotřebitelských cen, celoroční průměr v %)

2015 2016f 2017f 2018f

USA 0,1 1,2 2,2 2,4

eurozóna 0,0 0,2 1,3 1,5

Spojené království 0,0 0,6 2,7 2,9

Japonsko 0,8 -0,1 0,6 0,7

Vyspělé ekonomiky 0,3 0,7 1,7 1,9

Čína 1,4 2,1 2,4 2,2

Indie 4,9 5,1 4,8 5,0

Brazílie 9,0 8,8 5,5 4,9

Emerging markets 4,0 3,7 3,6 3,5

SVĚT 2,3 2,3 2,7 2,8

Zdroj: Generali Investments Europe
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Měnová politika v USA: letos možná až trojí zvýšení úroků FEDu

 Loni pouze jedno zvýšení FED Fund Target 

Rate: v prosinci, o 25bp, pásmo 0,50-0,75 %.

 Pro letošní rok trh „diskontuje“ dvojí zvýšení 

úroků FEDu, bias směrem k silnějšímu růstu.

 Vývoj na trhu práce v USA = argument 

pro přísnější měnovou politiku FEDu.

 Růst úroků FEDu koliduje s nastavením 

politiky jiných významných centrálních 

bank (ECB, Bank of England, Bank of

Japan), což se odráží ve vývoji FX kurzu.
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Měnová politika v EMU: ECB prodloužila nákupy aktiv do konce roku 2017

 ECB: měnová politika zůstane velmi uvolněná 

minimálně do konce roku 2017.

 ECB aplikuje záporné úroky (depozitní 

sazba -0,40 %), programy nákupů aktiv 

(APP – „quantitative easing“), tendry na 

dodávání likvidity (TLTRO2).

 Nákupy aktiv: 80 mld. EUR/měsíčně do 

konce března 2017, poté nákupy 60 mld. 

měsíčně do konce r. 2017 (podle potřeb i 

déle s možností navýšení objemu/durace).

Eurozóna/ECB - čtvrtletní makro predikce (prosinec 2016 vs. září 2016)

2015 2016 2017 2018 2019

skutečnost prosinec září prosinec září prosinec září prosinec

Inflace 0,0 0,2 0,2 1,3 1,2 1,5 1,6 1,7

HDP 2,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6

Spotřeba (C) 1,8 1,7 1,7 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4

Spotřeba (G) 1,4 2,0 1,7 1,3 0,9 1,1 1,0 1,1

GFCC 3,2 3,0 3,1 3,1 3,3 3,1 3,3 2,7

Exporty (X) 6,5 2,7 2,6 3,7 3,7 3,9 4,1 4,0

Importy (Y) 6,4 3,3 3,3 4,1 4,4 4,3 4,7 4,1

Spotřeba (C ) ~ spotřeba domácností; spotřeba (G) ~ spotřeba vlády; GFCC ~ hrubá

tvorba fixního kapitálu; exporty (X) ~vývoz zboží a služeb; importy (Y) ~dovoz zboží a služeb
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Globální trhy: vliv měnové politiky, výkonu ekonomik a yield-huntingu
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Středoevropský region: zpomalení růstu HDP pod vlivem čerpání z EU

 Růst HDP v roce 2016 zpomalí v důsledku 

slabších investičních výdajů (souvislost s 

rozjezdem nového finančního období EU).

 Zpomalení se týká všech 3 zde uvedených 

ekonomik (ČR, HU, PL), tento faktor by se 

měl začít obracet již v průběhu roku 2017.

 Společnou charakteristikou je příznivý 

vývoj na trhu práce, vedoucí k růstu 

spotřeby domácností.

 Inflace by se měla v roce 2017 hned z několika 

důvodů zvýšit

 Předpokládaný pro-inflační efekt vývoje 

cen komodit by měl být doplněn také 

růstem jádrové inflace z titulu rostoucí 

poptávky a využití kapacit v ekonomice.

 Nárůst inflace by měl mít v průběhu roku 

2017 implikace pro měnovou politiku (mj. 

také v případě ČNB).



9

Střední Evropa: ekonomická aktivita, inflace a výnosy vládních dluhopisů
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Měnová politika ČNB: kurzový závazek a jeho budoucí ukončení

 Načasování ukončení režimu intervencí 

bude záviset na více faktorech:

 Vývoj inflace v ČR / plnění inflačního 

cíle ČNB (úroveň: 2 %, 1Q 2017?).

 Nastavení měnové politiky v eurozóně 

(prodloužení programu nákupů ECB).

 Způsob provedení exitu (jednorázové 

uvolnění?, využití záporných úroků?).

 Technické faktory typu likvidita trhu 

(Rusnok: „Exit ne o prázdninách.“).

ČNB: prognóza inflace (listopad 2016) 

 

ČNB: časová osa trvání a pravděpodobného ukončení kurzového závazku 
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Dopady měnové politiky ČNB na krátké výnosy CZ GB
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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? Jak hodně propalí sektor rezidenčních
nemovitostí? 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 bude vypadat Brexit (a bude?)? Jak ovlivní ekonomiku EU?

 Centrální banky

 FED – jak urychlí Trumpův ekonomický program zvyšování úrokových sazeb? Nechá guvernérka FEDu
Yellen ekonomiku „přehřát“ (inflace nad cílem)? Politika FEDu od 2018 (výměna guvernéra)?

 ECB – zda a 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 (+20%) očekávání na 2017?

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

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

 Geopolitická situace v Sýrii (bude deeskalovat?)

 A mnoho dalších …



Děkuji za pozornost.
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