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4Ekonomika USA by měla pokračovat v podobném růstu jako loni

 Silný růst investic podporován jak domácími, tak zahraničními vlivy, Trump plánuje státní investice do ekonomiky

 Nemovitostní trh mírně roste (ceny na úrovni před krizí v 2008), budoucí riziko představuje růst hypotéčních sazeb

 Daňová reforma + investice do infrastruktury  růst deficitu rozpočtu  riziko pro rating USA (varování Moody’s)

 Silný trh práce, akceleroval růst mezd  obavy investorů z růstu inflace  spouštěč pro výprodej akcií
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 Ekonomika v minulém roce vzrostla o 2,5% (nejvíce za 10 let)

 Podle předstihových ukazatelů (index PMI) by ekonomický růst eurozóny měl ještě akcelerovat

 Pokles nezaměstnanosti pokračuje

 Uvolněná měnová politika minimálně až do konce roku 2018

 Z politických rizik jsou významné pouze parlamentní volby v Itálii (4.března)

 Německo – velká koalice

Nezaměstnanost v eurozóně

Ekonomika eurozóny konjunkturální indikátory - oživení pokračuje
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 Průzkumy PMI naznačují, že středoevropský region si drží 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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Rusko

 V minulém roce ekonomika rostla o 1,5%

 Pokles inflace následovaný snižováním sazeb 

pokračuje

 Agentura Moody’s zvýšila ratingový výhled na 

pozitivní

Ekonomika Ruska a Turecka

Turecko

 Silný růst ekonomiky (cca 4%)

 Inflace je vysoká kvůli růstu cen ropy a oslabení turecké liry

 Přes zastavení růstu inflace úrokové sazby zůstanou vysoké 

minimálně do konce 2018

 Rating BB+ se stabilním výhledem potvrzen agenturou Fitch
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 Na zasedání 31. ledna FED potvrdil plán tří zvýšení úrokových sazeb v letošním roce

 Dále FED potvrdil očekávání růstu inflace

 FED bude pokračovat ve snižování bilance (tzn. rozprodej nakoupených dluhopisů), tempo se bude postupně zrychlovat

 Nový prezident FEDu – možná deregulace finančních institucí

 Tržní úrokové sazby v důsledku poklesu cen dluhopisů vzrostly na úroveň predikce FEDu

Centrální banka USA drží výhled na růst úrokových sazeb

Tržní úrokové sazby v 09/2017
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 ECB potvrdila robustní ekonomický růst

 ECB neprojevila výraznější obavy z posílení EUR (ve smyslu vlivu na měnovou politiku)  pokles cen dluhopisů

 Nákupy dluhopisů do bilance ECB byly sníženy na 30 mld/měsíc do konce 09/2018 

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

  První zvýšení sazeb cca v 2Q/2019

Evropská centrální banka přes silné EUR nemění měnovou politiku

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
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 1. února ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 0,75%

 CNB na 2018 zvýšila odhad růstu HDP na 3,6% a snížila odhad inflace na 1,9%

 V letošním roce čeká ČNB ještě jedno další zvýšení (pravděpodobnost dalších dvou zvýšení je poměrně nízká)

 ČNB poprvé zveřejnila predikci kurzu CZK/EUR – 24,60 na konci 2018 (posílení o cca 3%)

Prognóza inflace na horizontu měnové politiky

Česká národní banka začala predikovat měnový kurz CZK/EUR 

6,5% za 

10 měsíců
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Bezrizikové státní dluhopisy
 USA: Utahování měnové politky FEDu (růst sazeb a snižování bilance)  pokles cen dluhopisů (růst výnosů)

 Eurozóna: Podpora dluhopisů vlivem nákupů ECB bude pokračovat  výnosy rostou jen mírně

 ČR:  Výnosy prudce rostly po celé délce výnosové křivky (krátkodobé i dlouhodobé dluhopisy). Nejpravděpodobnější 

scénář je postupné uzavírání pozic zahraničních investorů a postupný růst výnosů

 Emerging Markets: dluhopisy v lokálních měnách mají většinou výrazně vyšší výnos do splatnosti

Vývoj dluhopisových trhů

+ 0,8% za 

4 měsíce

Pozn. „výnosem dluhopisu“ se myslí budoucí „výnos do splatnosti“ (YTM). Růst YTM  je důsledkem poklesu ceny 
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Korporátní dluhopisy
 Míra defaultů v prosinci poklesla na o 0,1% na 2,9%, což je výrazně pod dlouhodobým průměrem 4,3%

 Dobrému firemnímu fundamentu pomáhá růst ekonomik a převážně uvolněná politika centrální bank (kromě např. Turecka)

 Kreditní prémie jsou nízké – jejich případný nárůst (což by se promítlo do poklesu cen dluhopisů) v souvislosti s poklesem 

akciových trhů budeme považovat za nákupní příležitost

 Ceny korporátních dluhopisů v lednu převážně klesaly (úměrně době do splatnosti), protože negativní vliv růstu 

bezrizikových sazeb převážil pozitivní vliv stability kreditních prémií. 

Vývoj dluhopisových trhů
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EUR / CZK
 V 2017 CZK proti EUR posílila o 5%  měnové zajištění se vyplácí

 V lednu koruna posílila o další 1% na 25,25. 

 Do konce roku 2018 čeká ČNB posílení na cca 24,60 (tzn. o cca 3%) 

USD / CZK
 Proti USD koruna v lednu posílila mnohem více (v lednu o další 4%) protože USD navíc oslaboval proti EUR. 

 Příčinou slábnutí dolaru (přes růst USD úrokových sazeb) je kombinace: i) obav z obchodního protekcionismu, ii) 

vysokého deficitz státního rozpočtu a varování agentury Moody’s ohledně ratingu USA

Vývoj české koruny

2018
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 V lednu akcie USA posílily o  6%, taženy mnoha pozitivními a absencí negativních zpráv (přehnaný optimismus)

 Evropské akcie (+3%) zaostaly kvůli posílení EUR 

 Rozvíjející se trhy (+8%) profitovaly z růstu komodit

 Počátkem února začala korekce. Spouštěčem byla data o silném růstu mezd v USA  obavy z inflace

 Pokles byl rychlý a plošný kvůli nuceným prodejům z fondů řízených podle modelů závislých na volatilitě a VaR

Akciové trhy – silný růst následovaný korekcí

Důvěra v budoucí růst akcií byla na 30ti letém maximu
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 S&P 500 - vysoké ocenění (v porovnání s historií, v 

porovnání s dluhopisy, v porovnání s jinými regiony), silný 

růst firemních zisků, profit ze slabého USD a ekon. růstu

 STOXX Europe 50 – nižní ocenění částečně důsledkem 

slabšího růstu firemních zisků (vliv silného EUR) a odlišné 

sektorové struktury

 MSCI Emerging Markets - relativně nízké ocenění, při 

slušném růstu firemních zisků, závislost na komoditách

Akciové trhy – ocenění a firemní zisky

Vliv daňové 

reformy

Vliv růstu komodit 

a ekonomik



17

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

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

 Krátkodobá volatilita podle vývoje komerčních zásob a objemu těžby v USA (růst těžby = nepříznivý vliv na cenu)

Zlato
 Pozitivní vlivy: Oslabení USD, korekce na akciích, nízké úrokové sazby v EMU a Japonsku

 Negativní vlivy: růst úrokových sazeb v USA, výrazně nadprůměrné „long“ pozice

Komodity
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