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 Index PMI monitorující očekávání v průmyslu výrazně posílil (podobně jako v USA a Číně) 
 Vzrostla spotřebitelské důvěra, na kterou jsou citlivé maloobchodní tržby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brexit od 9.3.2017 
 
 „tvrdý“ Brexit = odstoupení od všech pravidel a dohod EU, konec volného pohybu osob, poté 

jednání o nových obchodních dohodách 
 
 

Ekonomika Eurozóny – k růstu průmyslu se přidává i maloobchod 

Kvartální růst HDP a ekonomický indikátor PMI 

Pozn.:  Index nákupních manažerů PMI je celosvětově používaný indikátor, který ukazuje sentiment ve 

výrobním sektoru a sektoru služeb. Hodnota nad 50 % znamená zlepšení, pod 50 % zhoršení.  

Dotazování klade důraz na pět základních okruhů: úroveň produkce, nové objednávky od zákazníků, 

rychlost dodávek od dodavatelů, stav zásob na skladě a úroveň zaměstnanosti. 

Maloobchodní tržby a spotřebitelská důvěra 
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Ekonomika USA – silný trh práce podporuje maloobchodní tržeby 

 Nízká nezaměstnanost + tvorba pracovních míst 
+ růst mezd + růst nemovitostí  vysoká 
spotřebitelská důvěra  růst maloobchodních 
tržeb 
 

 Po volbách spotřebitelská důvěra prudce akcelerovala 
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Sektor rezidenčních nemovitostí USA – mírný růst s riziky poklesu 

 Mírný růst pokračuje 
 Pomáhají nízké úrokové sazby a silný trhu 

práce (růst mezd, nízká nezaměstnanost) 
 Růst cen nemovitostí následně podporuje 

spotřebitelskou důvěru 
 

 Vliv ekonomického programu Trumpa a 
další očekávaný růst inflace  

      (-) růst dlouhodobých hypotéčních sazeb 
může (dočasně) zastavit  růstový cyklus sektoru 
      (+) oživení ekonomického růstu a tvorba 
nových pracovních míst v roce 2018 

Objem refinancování 

hypoték 

30-letá hypotéční sazba 

(inverzně) 

Prodeje nových domů 

Objem refinančování hypoték 
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 Od 2Q/2016 oživení ISM s ropou 
 

 Ve 4Q/2016 další růst ISM v očekávání 
Trumpova ekonomického programu 
 

 Průmyslová produkce a průmyslové 
objednávky zatím nerostou 
 

Průmysl USA – indikátory ISM naznačují budoucí oživení průmyslu 

Pozn. Index ISM nad 50 (nyní) = expanze ekonomiky,   pod 50 = kontrakce ekonomiky 



7 

Centrální banky  - FED 

 Inflace se pomalu blíží inflačnímu cíli 2% (graf vpravo) 

 Tahounem inflace je zejména růst cen komodit (ropa, 
kovy), nákladů na zdravotní péči, nájmů a růst cen mezd 

 Roste i „inflační očekávání“ , tzn. očekávání růstu budoucí 
inflace a to zejména kvůli programu Trumpa (snižování 
daní, cla a tarify na dovozy) 

 FED v prosinci 2016 zvýšil sazby do pásma 0,5% - 0,75%  
 FED v prosinci 2016 zároveň zvýšil trajektorii budoucího 

nárůstu úrokových sazeb. 
 FED letos očekává 3 zvýšení, investoři méně (graf vpravo 

dole) 
 

Očekávání „investorů“ 

Jakou úroveň úrokových sazeb čekají investoři v 12 / 2017 

(vývoj rozložení pravděpodobnosti)  

Očekávání členů FEDu 

reakce po 
FEDu 
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reakce po 
volbách 

pokles 
očekávání 

Očekávání výše úrokových sazeb členy FEDu a 

investory (vypočteno z aktuálních tržních sazeb) 

2% je inflační cíl FEDu 
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Další centrální banky 

Evropská centrální banka 
 8.12.2016 – nákupy dluhopisů (tzn. QE) prodlouženy 

do konce 2017 při sníženém objemu z 80 na 60 mld 
EUR / měsíc  negativní reakce trhů 

 19.1.2017 Draghi: „předpokladem ukončení QE je, že 
návrat inflace k 2% cíli bude trvalý, udržitelný a 
rovnoměrný  … (a nejen kvůli cenám komodit) 

 Očekáváme „tapering“ (snižování nákupů) od 2018 
 

Vývoj v Turecku a reakce centrální banky 
 Od pokusu o puč a následnému slábnutí demokracie 

klesá zájem investorů o Turecko 
 Agentura Fitch snížila rating na BB+,  
 Agentura S&P potvrdila rating na BB ale snížila výhled 
 Turecká lira oslabila proti EUR o 14% v 2016 a o 

dalších 10% v lednu 2017 
 Kreditní prémie bankovních dluhopisů vzrostly 
 25.1.2017 centrální banka: zvýšila sazby + slíbila 

dodání likvidity ekonomice v případě potřeby 
 Duben 2017: bude konstituční referendum 
 7.2. Trump potvrdil americkou podporu Turecku jako 

strategickému partnerovi a spojenci v NATO. 

Turecká lira  / Euro 
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Rusko – oživení ekonomiky tažené průmyslem, domácnosti dosud „šetří“ 

inflace 

2% je inflační cíl ČNB  

1. Rubl posiluje s růstem ropy 2. Posílení rublu snižuje inflaci a umožňuje 
centrální bance snižovat úrokové sazby 

3. Dosud slabý rubl a posílení komodit 
 růst průmyslové produkce 

4. Pokles inflace zvyšuje reálné mzdy, 
maloobchodní tržby dosud klesají 



10 

 Pokles nezaměstnanosti + růst mezd + důvěra v ekonomiku  silný růst maloobchodních tržeb 

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

Ekonomika ČR roste, ČNB predikuje letos zrychlení HDP o 2,8% (loni 2,4%) 

spotřebitelské důvěra,  

maloobchodní tržby 

důvěra v ekonomický růst 
inflace 

průmysl 

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

 Inflace roste tažena komoditami, mzdami a EET 

2% je inflační cíl ČNB  
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Česká národní banka a dluhopisový trh ČR 

ČNB meeting 1.2.2017 
 Ukončení měnových intervencí nejdříve v 2Q/2017, pravděpodobně v polovině 2017 
       (předpokladem je „robustní“ plnění inflačního cíle, tzn. udržení inflace nad 2%) 
 ČNB opakovaně upozornila na riziko oslabení koruny po ukončení intervencí (tzn.slovní intervence) 

  Kladný výnos pouze dluhopisy se splatností > 6 let 

01/2017 

07/2016 

Měnové intervence 
 Spekulace investorů na posílení CZK nutí 

ČNB navyšovat objemy intervencí  
 Odhadovaný objem intervencí ze leden 

2017  byl 400 mld. CZK, tzn. téměř jako za 
celý 2016 
 

Vývoj českých státních dluhopisů 
 Poptávka po českých krátkodobých 

dluhopisech tlačí jejich budoucí výnosy 
hluboko do záporu (tzn. ceny vzrostly) 

 Výnosy dluhopisů s delší splatností naopak 
rostou (tzn. ceny klesají) spolu s EU a USA 
(kvůli akceleraci inflace) 

 Po ukončení intervencí očekáváme, že 
výnosy krátkodobých dluhopisů vzrostou k 
nule (tzn. ceny poklesnou) 
 

0% 
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Státní dluhopisy 
 Oživení průmyslu napříč ekonomikami od 

podzimu 2016 + ekonomický program Trumpa 
 obavy z inflace 

 výnosy dlouhodobých dluhopisů vzrostly    
      (ceny poklesly) 
 Leden 2017 – korekce   předchozího růstu 

kvůli slabším makročíslům v USA a nejistotě 
(termín a rozsah) realizace ekonomického 
programu Trumpa   
 
 
 

Korporátní dluhopisy Emerging markers 
 Dobrý fundament (nízké defaultní sazby) v 

důsledku posílení komodit a oživení ekonomik 
 ECB nakupuje firemní dluhopisy  „honba“ 

investorů za výnosy 
 

 Rizikové prémie pokračovaly v poklesu a 
převážily růst bezrizikové složky výnosu 

 Ceny korporátních dluhopisů tedy za poslední 
3 měsíce vzrostly  

      (na rozdíl od bezpečných státních dluhopisů) 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj zahraničních dluhopisových trhů 

Brexit 

Kreditní prémie dluhopisů z Emerging Markets 

Trump 
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Defaultní sazby (korporátní dluhopisy) a jejich predikce 

 
 EU: stabilita hluboko pod dlouhodobým 

průměrem 4,5% 
Pomáhá růst ekonomiky a ECB: 
 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 
 Kvazistátním firmám pomáhal stát 

 
 Turecko 

 Snížení ratingu, zhoršení fundamentu 
 Agentura Fitch: banky jsou dobře 

regulované a kapitalizované 
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 Po celé 3 měsíce plynulý růst v očekávání infrastrukturních výdajů ze státního rozpočtu, snížení 
firemních daní. Firemní zisky za 4Q/2016 se otočily do plusu (+4% meziročně) 
 

 V prosinci 2016 skokový nárůst kvůli oslabení EUR (+ pro exportéry) a podpoře Italských bank  
 od poloviny ledna pokles - obavy z voleb ve Francii a Itálii, posílení EUR, USA hrozí dovozními 

cly proti německým exportům, 
 

 Týden po volbách pokles o 8% (kromě akcií komoditních exportérů, tzn. Rusko, Brazílie, aj) 
 Od počátku ledna 2017 růst kvůli oslabení USD a prudkému zlepšení makra 
 
 

 
 
 
 
 
 

Akciové trhy – vývoj od prezidentských voleb v USA 

 

EM 

USA 

EMU 

USA 

EMU 

EM 
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 S novým rokem ocenění (P/E) pokleslo, neboť je 

počítáno z očekávaných zisků na konci roku    

(pro 2017 se čeká meziroční růst). 

 USA: Zároveň se zvýšil výhled na růst zisků v USA 

na +12% kvůli programu Trumpa (pokles daní) 

 Mírně se zvyšuje výhled zisků na EU firmy 

 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 – ocenění (P/E) pokleslo a očekávaný růst firemních zisků roste 

 

Ocenění akcií podle ukazatele P/E 
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OPEC + Rusko snížily těžbu, avšak těžba v USA, Nigérii a Lybii roste 

Cena ropy by během 2017 měla zůstat v pásmu 45 – 55 USD/barel 

06/2016 

2.  
počtu 
vrtů 

1. 
ceny 
ropy 

2. 
počtu 
vrtů 

3. 
objemu 
těžby 

Počátek poklesu Počátek růstu 

12/2016 06/2017 02/2017 06/2017 06/2017 

Ropný cyklus 

v USA 3.  
objemu 
těžby 

1.  
ceny 
ropy 

Cena ropy 

Těžba 

Počet vrtů 
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Cena zlata většinou kopíruje směr EUR/USD  posílení v lednu 2017  

 
 Počátkem února zlato dále rostlo navzdory oslabení EUR a to kvůli politickým nejistotám v EMU:  
                                   „tvrdý“ Brexit, blížící se volby v Francii a dalších zemích v 2017    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

EUR/USD 

zlato 

Růst zlata a 
oslabení EUR 

po Brexitu 

Růst zlata a oslabení 
EUR kvůli politickým 

nejistotám 

CDS na Francii 

CDS na Itálii 
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A. Makroekonomický vývoj od listopadu 

1. v sektoru průmyslu zatím akcelerují 
předstihové indikátory (PMI), zatímco reálná 
data (průmyslová produkce) dosud stagnuje. 
Maloobchodní tržby mírně zrychlily. Další 
zlepšení na trhu práce a růst spotřebitelské 
důvěry dává predkoklady pro další růst 
maloobchodních tržeb. Trump zatím realizoval 
pouze změny, které jsou v jeho výhradní 
pravomoci (zrušení TPP, TTIP, regulace 
imigrace). Daňové změny, zrušení Obamacare a 
infrastrukturní výdaje jsou ve fázi přípravy. 
 

2. Autoritativní způsob řízení čínské ekonomiky je 
„efektivní“ co se týká rychlosti a účinnosti. 
Dovozní cla a tarify jsou ve fázi přípravy, míra 
bude spíše nižší. Čína varovala, že bude 
„příslušně reagovat“ 
 

3. Bude tzv. „tvrdý“ Brexit? „lepší opuštění EU bez 
jakékoli obchodní smlouvy než s nevýhodnou 
dohodou“. Ovlivní spíše UK. 

Důležité faktory pro vývoj finančních trhů (listopad) + současný vývoj 

A. Makroekonomický vývoj - otázky 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

3. Bude Brexit? Jak ovlivní ekonomiku EU?  
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Důležité faktory pro vývoj finančních trhů (listopad) + současný vývoj 

B. Centrální banky - otázky 

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

 

 

2. ECB – do kdy prodlouží nákupy dluhopisů 
a kdy začne „tapering“ (zejména podle 
inflace) ? Ovlivní nárůst inflačního 
očekávání pro zvolení Trumpa měnovou 
politiku ECB ? 

 

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

B. Centrální banky – vývoj za 3 měsíce 

1. Ekonomický program zatím není jasný. 
FED ho zmiňuje jen jako budoucí 
nejistotu. Aktuálně je FED více „hawkish“. 
Tzn. „možnost přehřátí“ FED zmiňoval v 
situaci, kdy akciové trhy klesaly… Změna 
guvernéra (navrhuje prezident“ bude na 
pořadu až příští rok 
 

2. Prodloužení nastalo, avšak v nižším 
objemu. ECB může ovlivnit až případná 
změna (zpřísnění) politiky FEDu poté, co 
bude jesná ekonomický program USA. 

 

 

3. ČNB načasování předem neohlásí, aby tím 
neposílilo spekulace na pohyb koruny. 
Inflace musí „robustně“ překročit 2%. 
Poté bude ČNB mírnit volatilitu směrem k 
posílení (oslabení koruny spíše nechá 
volný průběh) 
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Důležité faktory pro vývoj finančních trhů (listopad) + současný vývoj 

C. Ostatní - otázky 

1. Naplní růst firemních zisků v USA vysoká 
(+12%) očekávání na 2017 ? Bude růst 
zisků zvýšen (Trump) ? 
 

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

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

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

5. Italské konstituční referendum 4.12.2016 

 

6. Geopolitická situace v Sýrii  (bude 
deeskalovat ?)  

C. Ostatní – vývoj za 3 měsíce 

1. Očekávání růstu zisků firem z USA jsou 
založeny zejména na snížení daní … Predikce 
růstu zisků firem byla slabě zvýšena na 
základě slušných výsledku za 4Q. 

2. Centrální banky vliv růstu ropy spíše 
upozaďují. Sledují zejména jiné vlivy. 

3. Tzv. “Great rotation“ částešně nastala v 
prosinci. 

 
 

4. Na riziko oslabení CZK několikrát 
upozorňovala ČNB s cílem oslabit objem 
spekulací. S názorem souhlasíme, tzn. 
Krátkodobé oslabení před dlouhodobým 
posílením. 

5. Italové byly „proti“ do voleb na konci 2017 
je přechodná vláda 

6. Geopolitická situace v Sýrii se uklidnila. 
Vypadá to na dohodu Ruska, Turecka a USA. 
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Důležité faktory pro vývoj finančních trhů na 1. pololetí 2017 (co sledujeme) 

1. Jaký a KDY bude kompomis mezi Trumpem a republikány ohledně daní, tarifů a podpory ekonomiky?  

2. Vydrží akcioví investoři „čekat“, nebo nastane korekce na akciích z „nedočkavosti“ ? 

3. V jaké míře a proti jakým státům prosadí Trump dovozní cla/tarify? Jak to ovlivní inflační očekávání, 
tedy i měnovou politiku FEDu a chování dluhopisových investorů? 

4. Nezvítězí v prezidentských volbách ve Francii Le Penová ? Už pouhý výrazný nárůst volebních 
preferencí před volbami by mohl vést k turbulencím na finančních trzích EMU. Budeme moci 
případnou korekci na evropských akciích považovat za nákupní příležitost? 

5. V lednu se kvůli akceleraci inflace v EMU objevily ze strany Německa obavy z potřeby začít „tapering“ 
dříve, než v 2018. Bude inflace nadále růst rychleji, než ECB čekala? Začnou potom investoři 
spekulovat (prodávat dlouhé dluhopisy) na dřívější „tapering“? 

6. V případě akcií z Emerging markets sentiment investorů (a tím i výkonnost akciových indexů)  
„osciluje“ mezi pozitivním vlivem oživení ekonomik a negativním vlivem růstu sazeb v USA a obavami z 
cel/tarifů. Který z vlivů a kdy převáží?  

7. Udrží se se rovnováha na ropě mezi rostoucí nabídkou (USA, Libye, …) a sníženými kvótami OPEC ? 
Nebo krátkodobě ropa zkoriguje? 

8. Vydrží ČNB z měnovými intervencemi až do poloviny roku? Jak rychle poté poklesnou náklady na 
měnové zajištění a ceny dluhopisů k normálu (tzn. nezáporné výnosy)? 

9. Nastane deeskalace napětí mezi USA a Ruskem, budou zrušeny sankce? Jak na to zareagují politici EU? 

 



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. 


