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 Od 2Q/2016 roste index ISM (indikátor budoucí investiční aktivity) spolu s ropou, od 4Q/2016 další růst v očekávání
Trumpova ekonomického programu

 Aktuálně je index ISM podporován růstem globální ekonomiky, což se promítá i do růstu průmyslové produkce a firemních
objednávek

Průmysl USA vykazuje oživení

Pozn. Index ISM nad 50 (nyní) = expanze ekonomiky,   pod 50 = kontrakce ekonomiky
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Trh práce je v USA silný, mzdy a maloobchodní tržby však zaostávají
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Centrální banka USA zatím drží výhled na růst úrokových sazeb

 Inflace krátkodobě přesáhla cíl FEDu, tahounem byl zejména růst cen ropy, nákladů na zdravotní péči, nájmů a růst cen mezd.
 FED letos přidal další 2 zvýšení sazeb, aktuálně jsou v pásmu 1,00% – 1,25%
 FED letos „plánuje „další jedno a příští rok tři zvýšení, zatímco investoři FEDu nevěří

Důvodem je zejména pokles inflace a slabý růst mezd
 Dále pak FED indikoval postupné snížení objemu nakoupených dluhopisů počínaje podzimem 2017

Očekávání „investorů“

Očekávání členů FEDu

Očekávání výše úrokových sazeb členy FEDu a investory 
(vypočteno z aktuálních tržních sazeb)

2% je inflační cíl FEDu
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 Meziroční růst HDP akceleroval na 2,1%
 Index nákupních manažerů blízko šestiletých maxim
 Zlepšuje se trh práce i spotřeba domácností
 Politické nejistota klesla (vítězství proevropského Macrona

ve Francii a dohoda s Řeckem  poskytnutí dalšího úvěru)

 Celková inflace krátkodobě dosáhla cíle ECB 2% a to 
zejména kvůli růstu cen ropy, která v únoru byla 
meziročně +70%

 Od 2Q 2017 inflace klesá spolu s ropou
 Jádrová inflace je nadále nízká (nízké tlaky na růst mezd 

při dosud vysoké ( 9% ) nezaměstnanosti)

Ekonomika Eurozóny zrychluje, inflace nepředstavuje riziko

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.

Inflace v Eurozóně Indikátor ekonomické aktivity a HDP
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 Pokles nezaměstnanosti + růst mezd + důvěra v 
ekonomiku  silný růst maloobchodních tržeb

Ekonomika ČR robustně roste, mzdové tlaky zvyšují inflaci 

 Stavebnictví (inženýrské stavby) konečně začíná růst, rezidenční stavebnictví roste dlouhodobě

 Průmysl znovu akceleruje (v souladu s globálním 
trendem) tažen zejména automobilovým průmyslem
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Evropské centrální banky

Evropská centrální banka (zasedání 20. 8. )

 Ekonomika se oživuje, měnová politika funguje
 Měnová politika beze změny
 Inflační tlaky v následujících měsících nebudou  nákupy dluhopisů (QE) 

budou pokračovat
 Sazby zůstanou beze změny (-0,4%) dlouho po ukončení nákupu dluhoisů
 Oznámení o plánu omezování nákupui dluhopisů očekáváme v říjnu,

s počátkem od ledna 2018
 První zvýšení sazeb čekáme počátkem 2019

Česká národní banka (zasedání 29. 6 ).
 Guvernér Rusnok indikoval zvýšení sazeb v 3Q 2017

Zasedání 4. 8.
 Zvýšení sazeb z 0,05% na 0,25% 
 Zvýšení predikce růstu ekonomiky
 Další zvýšení pravděpodobně v příštím roce

Inflace v Eurozóně
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Česká koruna po ukončení intervencí posílila

 Posílení CZK proti EUR táhnou spekulace na zvýšení úrokových sazeb. 
Výnosy střednědobých (do 5ti let) dluhopisů zůstávají záporné

 Posílení CZK proti USD bylo výrazně silnější, protože dolar oslaboval proti 
téměř všem měnám

- 3,7% - 13%

EUR/CZK USD/|CZK

 Proto se jednoznačně vyplatilo zajišťovat měnové riziko, přestože náklady na zajištění dočasně vzrostly

Výnosy českých státních dluhopisů dluhopisů
před koncem měnových intervencí, a nyní

0%
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Rusko – oživení ekonomiky pokračuje

1. Rubl mírně oslabil spolu s ropou
3. Pokles inflace umožňuje centrální bance snižovat sazby

2. Průmyslová produkce již druhým rokem roste

4. Sektoru domácností tažený trhem práce se oživil
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Turecko je opět na růstové trajektorii (ekonomika, akcie, dluhopisy, měna) 

Inflace a úrokové sazby

 Konec 2016: Oslabení měny zvýšilo inflaci  centrální
banka zvýšila úrokové sazby

 Od 2Q 2017: turecká lira posiluje + ropa klesá 
centrální banka brzy sníží úrokové sazby a podpoří tím 
ekonomický růst

Vývoj ekonomiky

 Ekonomika Turecka počínaje 4Q/2016 opět silně roste
 Dlouhodobě pomáhá demografický vývoj
 Exportérům nyní pomáhá slabší měna
 Rusko ukončilo ekonomické sankce
 Oživil se i sektor turistického ruchu
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Státní dluhopisy
 USA: růst výnosů ( = pokles cen) dluhopisů po zvolení Trumpa

v očekávání naplnění ekonomického plánu. Od ledna pokles… 
 Eurozóna: podobný vývoj, ale utlumená volatilita a nižší 

úrovně kvůli pokračování uvolněné měnové politiky ECB
 ČR:  do konce intervencí v 04/2017 vývoj podobný Eurozoně, 

následoval růst výnosů v očekávání zvýšení sazeb (brzděný 
nákupy zahraničních investorů)

V střednědobém horizontu čekáme růst výnosů…

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

komodit a oživení většiny světových ekonomik
 ECB nakupuje firemní dluhopisy a nulové úrokové sazby 

„honba“ investorů za výnosy

 Rizikové prémie v červenci pokračovaly v poklesu (ceny rostly) 
spolu s poklesem volatility na akciových trzích

Vývoj dluhopisových trhů

Kreditní prémie dluhopisů z Emerging Markets

Trump

Trump



13

Moodys’s čeká pokles defaultních sazeb korporátních dluhopisů

 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: návrat pod dlouhodobý průměr 4,5%
 Pomohl růst cen ropy v 2016
 Pomohl růst firemních zisků tažených oživením globální 

ekonomiky

 Rusko, Kazachstán
 Fundament stabilní nebo se zlepšuje
 Kvazistátním firmám pomáhal stát

 Turecko
 Výrazně zlepšení firemních fundamentu
 Oživení ekonomiky, pokles inflace
 Agentura Fitch: banky jsou dobře regulované a 

kapitalizované

Dlouhodobý průměr
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 +11% Plynulý růst, tažený růstem ziskovosti a očekáváním snížení daní v 20018

 +9% Od května pokles zejména kvůli posílení EUR

 +26% Pomáhá růst ekonomik a firemních zisků, Trump neprosadil dovozová cla a jiné obchodní bariéry

 +25% Region profituje z Oživení ekonomiky Eurozóny, nízkého ocenění a růstu firemních zisků

Akciové trhy letos výrazně rostou

CEE

USA

EMU

EM
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 USA: Ocenění poměrně vysoké v očekávání růstu firemních zisků 
(exportérům pomohlo oslabení dolaru) a snížení daní v 2018

 EU: Ocenění nižší, ale predikce riskovosti klesá, zčásti kvůli 
posílení EUR

 EM (Emerging Markets): růst komodit, snižování lokálních 
úrokových sazeb oživení růstu firemních zisků, nízké ocenění 

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

Akciové trhy – ocenění (P/E) a růst firemních zisků

Ocenění akcií podle ukazatele P/E

+ 11%
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Vývoj akciových a komoditní fondů v letošním roce

Dobrá výnosnost
 Východoevr. akcie
 Nové ekonomiky
 Živá planeta
 Glob. Značky
 Farmacie

Průměrná výnosnost
 Nemovitostní akcie
 Světové akcie
 Zlatý fond

Slabá výnosnost
 Komoditní fond
 Ropné akcie
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Nabídka ropy se začíná vyvažovat s poptávkou  stabilizace cen ropy

 Pokles ropy v 2Q 2017
- růst těžby z amerických břidlic
- slabý pokles komerčních zásob v USA
- růst těžby v Nigerii a Libyi (zlepšení bezpečnostní situace)
+ dohoda OPEC o prodloužení redukce kvót o 9 měsíců

 Růst ropy v červenci
+ silný pokles komerčních zásob v USA
+ zastavení růstu počtu nových vrtů v USA
+ zpomalení růstu těžby v USA
+ plán snížení investic některých ropných firem

Cena ropy Brent od počátku 2016

Komerční zásoby ropy v USA

Počet vrtů v USA od počátku 2016
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