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4 Ekonomiku USA výrazně ovlivnily hurikány  

 Maloobchodní tržby i průmyslová výroba horší než odhady 

 Hurikány zhoršily výhled ekonomiky pro nejbližší měsíce - odhadované škody přesáhnou 200 miliard USD  

 Odložený dluhový strop státního rozpočtu + příprava daňové reformy 

 Revize růstu HDP směrem dolů 
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 Meziroční růst HDP akceleroval na 2,1% 

 Podle předstihových ukazatelů by měla ekonomika eurozóny ještě zrychlit  

 Index nákupních manažerů blízko šestiletých maxim  

 Zlepšuje se trh práce napříč jednotlivými zeměmi, roste i spotřeba, mzdy zaostávají 

 Volby v Německu vyhrála počtvrté za sebou Angela Merkelová 

   
1Y5Y10YMAX 

  

 

 

Nezaměstnanost v eurozóně 

Ekonomika Eurozóny je v dobré kondici 
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Nový impuls přichází také ze  

Stavebnictví (inženýrské 

stavby): konečně začíná růst! 

Rezidenční stavebnictví roste 

dlouhodobě… 

 Pokles nezaměstnanosti  =  důvěra v ekonomiku 

 Tahounem růstu je průmysl - tažen zejména výrobou automobilů 

 Dynamika růstu mezd zrychluje (nominálně 7,6%, reálně 5,3, mediánová mzda 8,2%) 

 Silný růst maloobchodních tržeb - optimismus vládne mezi spotřebiteli i podnikateli  

Ekonomika ČR robustně roste  
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 FED letos dvakrát zvýšil sazby, aktuálně jsou v pásmu 1,00% – 1,25% 

 Poslední zasedání FOMC přineslo zahájení kvantitativního utahování (zmenšování bilance FEDu).  

 FED letos „plánuje „další jedno a příští rok tři zvýšení, zatímco investoři FEDu nevěří 

 Příští zasedání FOMC přelom října a listopadu (bez tiskové konference) 

Centrální banka USA zatím drží výhled na růst úrokových sazeb 
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 Poslední zasedání ECB vyznělo v holubičím duchu 

 Měnová politika beze změny – kvantitativní uvolňování pokračuje (60 mld. EUR)  

 Zásadní prohlášení na téma konce QE by měla mít ECB na svém zasedání – 26. 10. 

 Sazby zůstanou beze změny (-0,4%) dlouho po ukončení nákupu dluhopisů 

 První zvýšení sazeb čekáme počátkem 2019 

Inflace v eurozóně 

Evropská Centrální Banka 
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 Česká centrální banka ponechala sazby beze změny, hlasování bylo ale těsné 

 Pravděpodobnost zvýšení sazeb na listopadovém zasedání je blízká 100% 

 Růst úroků bude pokračovat i roce 2018 

 Posilování kurzu koruny může ovlivnit vývoj sazeb, méně pak politika ECB 

Prognóza inflace na horizontu měnové politiky 

Česká národní banka 
 



KAPITÁLOVÉ  
TRHY 

SEKCE II 
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Bezrizikové státní dluhopisy 
 USA: v průběhu září výrazný výprodej s růstem výnosů 

až o 25 bazických bodů, redukce bilance FEDu, daňová 

reforma 

 Eurozóna: Bezrizikové sazby v mírně vzrostly, pohyb 

na křivce USA, trhy čekají na říjnové zasedání ECB 

 ČR:  všeobecně předpokládá, že ČNB úroky zvýší na 

zasedání počátkem listopadu . Výnosy vzrostly – celá 

křivka  

 

Vývoj dluhopisových trhů 
 

Podíl držení státních dluhopisů  
zahraničními investory   
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Korporátní dluhopisy 
 Kreditní spready se pohybovaly v úzkém rozmezí 

 ECB nakupuje firemní dluhopisy a nulové úrokové sazby  „honba“ investorů za výnosy 

 Dluhopisy společností z rozvíjejících se zemí si vedly velmi dobře a spready pokračovaly v utahování 

 Defaultní míra, kterou zveřejňuje ratingová agentura Moody’s se v září mírně utáhla 

Kreditní prémie dluhopisů z EM 

Vývoj dluhopisových trhů 
 

Evropské defaultní sazby korporátních dluhopisů   
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 Americký index S&P 500 zaznamenal v září přírůstek 1,9 %, tažen zejména energetickým sektorem (+9,8 %) 

 Evropský Stoxx Europe 600 si připsal vyšší nárůst než americký, když uzavřel s přírůstkem 3,8 %, Nejziskovějším 

trhem v západní Evropě bylo Německo (+6,4 %),  

 Rozvíjející se trhy tentokrát mírně oslabily - index MSCI Emerging Markets poklesl o 0,5 %.  

Akciové trhy 
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Ropa 
 Volatilní vývoj – spekulace týkající vyrovnávání nabídky a poptávky na trhu 

 OPEC dodržuje dohodnuté limity 

 Alternativní těžaři reagují na změny v cenách ropy   

 Hurikány způsobily dočasný výpadek rafinerií – nedostatek benzínu  

Drahé kovy 
 Zlato dosáhlo letošního maxima – kurz dolaru, geopolitické napětí, bezrizikové výnosy 

Počet vrtů v USA od počátku 2016 

Komodity 
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 Zasedání ECB a podoba konce QE 

 Nejistota daná politickou situací ve Španělsku 

 Komentáře FEDu 

 Trumpovy daňové reformy a dluhový strop USA 

 Nadcházející výsledková sezóna v USA 

 Jak se ekonomika USA vypořádá s hurikány 

 Ekonomická data a cena ropy 

 Geopolitické napětí mezi USA a Severní Koreou 

Výhled 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

Kontakt: 

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 

Martin Pecka(Portfolio Manager) 

martin.pecka@generali.com 

P +420 2810 44703 

www.generali-investments.cz 

 

 


