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4Rok 2017 byl relativně klidný 

Obavy

 Nová administrativa prezidenta Trumpa v USA

 Řada voleb v klíčových zemích EMU

 Brexit

 Obavy z růstu zadlužení v Číně

Skutečnost

 Solidně rostly jak vyspělé státy, tak rozvíjející se ekonomiky

 V USA pokračuje poměrně pomalu růst sazeb

 Evropa a Japonsko dál kvantitativně uvolňují

Region HDP CPI

Svět 3,60% 3,00%

USA 2,30% 2,10%

EMU 2,30% 1,50%

ČR 4,40% 2,40%

Čína 6,80% 1,60%

Rusko 1,80% 3,70%

Rok 2017



5Ekonomika USA by měla pokračovat v podobném růstu jako loni

 Zdravý trh práce a vysoká osobní spotřeba

 Silný růst investic podporován příznivými vlivy (fiskální + monetární politika)

 Byla schválena daňová reforma – zlepší se valuace firem

 Důležité budou volby do Kongresu
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 Podle předstihových ukazatelů by měla ekonomika eurozóny ještě zrychlit 

 Pokles nezaměstnanosti pokračuje

 Uvolněná měnová politika minimálně až do konce roku 2018

 V roce 2018 parlamentní volby pouze v Itálii

 Jednání o brexitu budou pokračovat

Nezaměstnanost v eurozóně

Ekonomika Eurozóny konjunkturální indikátory - oživení pokračuje
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 Průzkumy PMI naznačují, že středoevropský region si udržel silný hospodářský růst

 Silná domácí poptávka i pokračující globální oživení táhnou ekonomiku vzhůru 

 Dynamika růstu mezd zrychluje  

 Trh práce se začíná přehřívat 

 Ve výhledu na letošní rok se předpokládá zpomalení růstu HDP  

 Všechny tři ekonomiky budou operovat nad svým potenciálem

CEE - silný hospodářský růst

CE-3 ekonomiky: Prognózy národních centrálních bank a Consensus Economics

2017 2017 2018 2018

Centrální banky Consensus Centrální banky Consensus

Česká rep. HDP (v %) 4.5 4.4 3.4 3.2

CPI (v %) 2.5 2.5 2.5 2.3

Maďarsko HDP (v %) 3.9 3.8 3.9 3.5

CPI (v %) 2.3 2.4 2.5 2.8

Polsko HDP (v %) 4.2 4.3 3.6 3.7

CPI (v %) 1.9 1.9 2.3 2.2

Zdroj: Consensus Economics (XII/2017), ČNB (XI/2017), MNB (XII/2017), NBP (XI/2017)
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 Zasedání FEDu přineslo očekávané zvýšení sazeb o 25bp na 1,25-1,50 %

 FED avizuje, že plánuje tři zvýšení v novém roce, investoři FEDu nevěří

 Přetrvává nízká inflace, navzdory příznivému vývoji na trhu práce 

 FED bude pokračovat ve snižování bilance, tempo se bude postupně zrychlovat

 Nový prezident FEDu – možná deregulace finančních institucí 

Centrální banka USA zatím drží výhled na růst úrokových sazeb
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 I v roce 2018 bude ECB udržovat uvolněnou měnovou politiku

 Nákupy dluhopisů do bilance ECB budou postupně utlumovány

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

 První zvýšení sazeb čekáme počátkem 2019

Evropská Centrální Banka
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Eurozóna/ECB - čtvrtletní makro predikce (prosinec 2017 vs. září 2017)

2016 2017 2018 2019 2020

skutečnost prosinec září prosinec září prosinec září prosinec

Inflace 0.2 1.5 1.5 1.4 1.2 1.5 1.5 1.7

HDP 1.8 2.4 2.2 2.3 1.8 1.9 1.7 1.7

Spotřeba (C) 2.0 1.9 1.7 1.7 1.8 1.6 1.5 1.5

Spotřeba (G) 1.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2

GFCC 4.1 4.4 4.0 4.3 3.9 3.4 3.1 2.9

Exporty (X) 3.5 5.0 4.7 5.1 3.7 4.1 3.8 3.7

Importy (Y) 4.5 5.1 5.2 5.2 4.6 4.4 4.2 3.9

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



10

 Zvyšování sazeb bude pokračovat i roce 2018

 Poroste úrokový diferenciál EUR/CZK

 Inflace pravděpodobně bude klesat směrem ke 2%  

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

Prognóza inflace na horizontu měnové politiky

Česká národní banka
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Bezrizikové státní dluhopisy
 USA: Utahování měnové politky FEDu (růst sazeb a snižování bilance) 

 Eurozóna: Podpora dluhopisů ze strany ECB bude pokračovat, výnosy porostou ale jen velmi mírně.

 ČR:  Výnosy rostly po celé délce výnosové křivky. Nejpravděpodobnější scénář je postupné uzavírání pozic 

zahraničních investorů a postupný růst výnosů

 EM: Bude převládat tendence k růstu výnosů

Vývoj dluhopisových trhů
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 Americký index S&P 500 zaznamenal ve 2017 přírůstek téměř 20%, růst cen akcií však vede k obavám z 

nadhodnocení

 Evropský Stoxx Europe 50 si připsal 6,5% (Německo +12 %), v roce 2018 by měl akcie podpořit solidní růst 

ekonomiky a prorůstová měnová politika ECB, pozitivní je i pokračující stabilizace finančního sektoru. 

 Rozvíjející se trhy – loni výrazný nárůst, ale nerovnoměrný, pro rozvíjející se trhy bude důležité utahování měnové 

politiky v USA.

Akciové trhy
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Ropa
 OPECu a Rusku se do značné míry podařilo dosáhnout hlavního cíle – stabilizovat cenu ropy

 Stále není plně vyrovnaná produkce a spotřeba,

 Alternativní těžaři reagují na změny v cenách ropy  

 Cena by se měla držet poblíž současných úrovní s omezeným prostorem pro další růst 

Drahé kovy
 Hlavním negativem je zvyšování sazeb v USA x pozitivem uvolněná v EU, Japonsku a Británii, 

konkurencí jsou akcie a také kryptoměny

Komodity
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 Jednání o velké koalici v Německu mezi CDU/CSU a SPD

 Situace v Katalánsku, kde bude svolán nový katalánský parlament 

 Prezidentské volby v Rusku (18. 3.)

 Parlamentní volby v Itálii (mezi březnem a květnem)

 Po daňové reformě se budou v USA trhy dívat na infrastrukturní investice

 Další pokus o změnu reformy zdravotnictví

 Ropa – OPEC limity na těžbu, geopolitická nestabilita především na Středním východě

 ČNB v únoru se čeká zvýšení sazeb o dalších 25 bps

 Z fundamentálního hlediska je česká koruna podhodnocená a měla by postupně posilovat

Výhled
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