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4Globální ekonomika na konci 2017: růst je solidní a široce rozkročený

 Momentum hospodářského růstu je pozitivní
 Globální PMI indikátory jsou na vysokých úrovních – pro 4Q 2017 

signalizují silný hospodářský růst.
 Ekonomika eurozóny roste několik čtvrtletí v řadě tempem 0,6–0,7 % 

qoq, ve 4Q17 zřejmě zrychlení.
Za celý rok 2017 nejsilnější růst za 10 let.

 Ekonomika USA po slabším úvodu roku vykázala ve 2Q a 3Q anualizovaný
růst nad 3 %: nejsilnější za 3 roky.

Růst HDP (reálný růst v % ročně)

2016 2017f 2018f 2019f

USA 1.5 2.2 2.3 2.1

eurozóna 1.8 2.2 1.9 1.7

Spojené království 1.8 1.6 1.4 1.6

Japonsko 1.0 1.5 1.2 1.1

Vyspělé ekonomiky 1.7 2.1 2.0 1.9

Čína 7.1 6.7 6.3 6.1

Indie 7.9 6.4 7.2 7.6

Brazílie -3.6 0.7 1.9 2.1

Emerging markets 4.5 4.7 4.9 5.0

SVĚT 3.1 3.5 3.5 3.5

Zdroj: Generali Investments Europe

 Dlouhodobý výhled globálního růstu je též příznivý

 IMF pro další roky 
očekává mírné 
zrychlení globálního 
růstu, tahounem 
budou EM ekonomiky.

 Vyspělé ekonomiky 
postupně zpomalí pod 
2 %.



5Ekonomika USA získává na síle

 Robustní růst HDP +3 % od 2Q 2017
 Pro rok 2018 se očekávání růstu pohybují okolo 2,5 % p.a.
 Daňová reforma přinese prorůstový impuls
 Vyšší ceny komodit nastartují investice v těžebním sektoru
 Zatím nejsou patrné výraznější známky přeinvestování v sektoru firem 

či rezidenčních nemovitostí

 Nejnižší nezaměstnanost od roku 2000

 Nízká, ale rostoucí inflace – byť stále pod 2% cílem FEDu
 I přes postupné utahování je měnová politika nadále uvolněná

4Q 2017 – krátkodobé zrychlení díky obnově hurikánem postižených oblastí



6...ALE rizika také

 Pokles potenciálu růstu HDP pod 2 %

 Současné oživení už trvá relativně dlouho

 Dva roky opatrného zvyšování sazeb na 1–1.25%, další zvýšení 13.

prosince?

 Od října postupně redukce bilance FEDu o 10 mld. měsíčně a

pak každé další čtvrtletí +10 mld. USD

 Nízká inflace je v rostoucím rozporu s fundamenty
 silná poptávka, utahuje se trh práce, rostou komodity, slabý dolar



7Daňová reforma v USA hýbe trhy

 Aktuální stav

 Sněmovna i Senát schválily svoji verzi daňové reformy

 Před konečným hlasováním je nutné odstranit rozdíly

 Po kolapsu snah o zrušení reformy zdravotnictví klíčový počin republikánů

 Hlavní překážky

 Těsná většina republikánů v Senátu: 52 versus 48 demokratů

 Napnutý kalendář pro vyjednávání – posledních pár jednacích dní do konce roku + suspenze limitu vládního dluhu 

končí v 8. prosince => hrozí částečné uzavření vládních úřadů + volby v Alabamě 12. prosince (Republikáni mohou 

ztratit další křeslo)

 Klíčové body

 Pokles daňové zátěže firem: statutární sazba z 35 % na 20 %, cca 1/3 z celkových nákladů

 Náklady 1,5 bilionu USD v následujících 10 letech => vládní dluh  97 % (+6,1 %) 

 Snížení daní je jen dočasné na maximálně 10 let

 Zjednodušení legislativy / odbourání většiny odpočitatelných položek

 Zavedení teritoriálního principu => pokles motivace deponovat zisky v zahraničí

 Pokles daňového břemene výhodný primárně pro bohaté

 Malý pozitivní dopad na růst HDP: většina ekonomů očekává příspěvek 0,1–0,4 %

schválení není jisté
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V roce 2018 se zastaví expanze bilancí

 Hlavní centrální banky postupně vypínají podporu

ekonomiky a trhů

 USA: FED zvyšování sazeb a redukce bilance

 Evropa: ECB od ledna redukce objemu nákupů aktiv z EUR 60 

mld. na polovinu

 Japonsko: BoJ očekává se , že v příštím roce opustí cíl nulového 

výnosu 10letého vládních bondu

Konec přílivu likvidity od centrálních bank se blíží

 Utahování měnových politik už pozorujeme i jinde

 UK: BoE ukončení nákupu bondů + první zvýšení sazeb 

na 0,5 %

 ČR: ČNB dvě zvýšení na 0,5%
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 Hlavní centrální banky postupně vypínají podporu

ekonomiky a trhů

 Dluhopisové trhy počítají v USA jen s cca jeden a půl

zvýšením úrokových sazeb v příštím roce

 Delší splatnosti se mohou dostat pod tlak v závislosti s

koncem nákupů centrálních bank

 Prémie na kreditních trzích nízké, blízko předkrizových úrovní

Ceny dluhopisů nedávají prostor pro pokles sazeb

 Výhled na rok 2018

 Vládní dluhopisy patrně utrpí další ztráty

 Kreditní investice budou nadále překonávat státní bondy, 

dokud nedojde k obratu hospodářského cyklu
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nízká volatilita napříč aktivy

 Nad očekávání dobrou výkonnost amerických akciových

trhů podpořilo

 Nezvykle pomalé utahování měnové politiky v USA a 

uvolněná jinde

 Pozitivní dopad daňové reformy (cca 500 mld. USD v 

příštích 10 letech)

 Oslabení dolaru

 Oživení cen, ropy a komodit

 Očekávání měkčí regulace (těžaři, finanční sektor)

Výkonnost akciových trhů překonává očekávání

 Pokračování pozitivních trendů může ohrozit

 zvyšování úrokových sazeb bývá spojené s vysokou 

volatilitu a podprůměrnou výkonností 

 Případné posílení dolaru by bylo negativní pro akcie

 Kolaps daňové reformy
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