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4Ekonomika USA tažená spotřebitelem

Průmysl zrychlil růst

 Segment domácností je ve velice dobré kondici
 Solidní tvorba nových pracovních míst, nízká

nezaměstnanost,
 Růstmezd konečně zrychlil,
 Vysoká spotřebitelská důvěra.

 Průmysl zrychlil růst
 Průmyslová produkce akcelerovala tažena globálním růstem,
 Silná aktivita v sektoru rezidenčních nemovitostí, ceny

nemovitostí dosáhly úrovně z 2008,
 Jádrová inflace pod cílem FEDu, ale čeká se postupný růst.



5USA se pustily do obchodních válek: začínáme Čínou

"Obchodní války jsou dobré a dají se snadno vyhrát." – D. Trump

 USA vyhlásily plán na uvalení cel na dovozy z Číny v celkové hodnotě 150 miliard dolarů.

 Čína reagovala oznámením odvetných sankcí ve srovnatelné výši.

 Po negativní reakci trhů však obě strany zdůraznily, že bude následovat období vyjednání, které výše uvedené

sankce může eliminovat či výrazně omezit.



6Ekonomika EU sice zpomaluje z mnohaletého maxima

 Ekonomická aktivita počátkem letošního roku dosáhla nejvyšší

úrovně za 7 let, aktuálně jsme však svědky nezbytného zpomalení,

které v mnoha ohledech bylo větší než očekávání,

 Zdá se však, že se v Evropě opět blýská na lepší časy, a i když se

inflace nachází hluboko pod cílem, ECB zůstává společně s námi

optimistická jak na solidní hospodářský růst, tak konvergenci inflace v

úrovním mírně pod 2 %,

 Evropa dle předpokladů směřuje k ukončení programu nákupů aktiv

v závěru letošního roku, přičemž růst měnově-politických úrokových

sazeb bude na pořadu dne až v příštím roce.

...nicméně čekáme solidní ekonomický růst

Cíl ECB pro 

jádrovou inflaci



7Do konce 2018 se příliv likvidity od centrálních bank zastaví

 FED (USA): rozprodej dluhopisů z bilance bude

zrychlovat, přičemž po březnovém zvýšení sazeb na

1,50–1,75 % zůstává kvůli možným rizikům na straně

inflace i hrozbám obchodních válek otazník nad 4.

letošním případným zvýšením sazeb o 0,25 % v

prosinci,

 ECB (eurozóna): nákupy dluhopisů skončí do konce

roku 2018, rozprodej nejdříve ve 2020,

 BoJ (Japonsko): nákupy dluhopisů a akcií budou

letos pokračovat, bankéři však již začali diskutovat o

možném omezení nákupů

A dodatečná podpora finančním trhů v příštím roce ustane



8Ekonomika ČR robustně roste

 Pokles nezaměstnanosti + růst mezd = důvěra v ekonomiku => silný růst maloobchodních tržeb a HDP,

 Průmysl zpomaluje ze 7letého maxima kvůli nedostatku zaměstnanců a výrobních kapacit, silné koruně a oslabení

poptávky po automobilech,

 Rezidenční nemovitosti rostou, inženýrské stavby zaostávají (nižší dotace z EU & pomalé schvalovací procesy),

 Čeká se zpomalení růstu HDP z 4,9 % (2017) na 3,5 % (2018) a 3,0 % (2019), přičemž ČNB je pro letošek ještě

optimističtější a aktuálně zvýšila výhled na bezmála 4 %.

A mimořádně silný růst bude navzdory částečnému zpomalení pokračovat i nadále



9Náklady měnového zajištění klesají

 Za zajištění EUR již korunové fondy inkasují cca 0,6 % p.a.

 pomáhá nám zvyšování úrokových sazeb ČNB, zatímco ECB bude ještě rok držet depozitní sazby na -0,4 %,

 Za zajištění USD korunové fondy platí přes 2 % p.a.

 Výrazné zlepšení od loňského léta
 Pozitivní vliv zvyšování sazeb ČNB je žel neutralizováno zvyšováním sazeb americkým FEDem

Pomáhá nám zvyšování sazeb v ČR i částečná normalizace situace na trhu s CZK



10Rusko, aneb nové sankce USA

 Zařazení na "černou listinu" znamená, že americké úřady dotčeným osobám a společnostem zmrazily veškerý

majetek, který mají na území pod americkou správou. Bezprostřední reakce byla mírná, nicméně po zanalyzování

skutečného dopadu sankcí následoval několikadenní prudký výprodej ruských aktiv,

 Sankce tvrdě dopadly mj. na Olega Děripasku a společnost Rusal (a holdingovou En+),

 Ruská vláda slíbila podpořit dotčené firmy,

 Další sankce (ohlášeny 15.4.) byly 17.4. odvolány  mírně pozitivní reakce,

 Oslabení rublu může zvýšit inflaci a zastavit proces snižování úrokových sazeb.

USA rozšířily sankční seznam o 24 Rusů a 14 subjektů
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Evropa stáhla letošní ztráty proti ostatním indexům

 Akciové indexy se od začátku letošní roku srovnaly shodně okolo nuly.

 Evropské akcie dohnaly letošní ztráty, pomohlo slabší euro.

 Zaostaly rozvíjející se trhy, a to jak kvůli silnějšímu dolaru, tak dění v Rusku, Turecku i Argentině.

Duben přinesl uklidnění
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 Nejlepší výsledková sezóna minimálně za poslední dekádu.

 Vzhledem k nižším valuacím firem způsobeným po nedávných korekcích by to mohl být růstový impuls.

Dvouciferný růst zisků motorem optimismu

Akcie nabízí po korekcích zajímavé příležitosti
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Rodící se investiční příležitost

Bezrizikové výnosy i kreditní spready opět rostly => výnosový potenciál rost

 Defaultní sazby pod dlouhodobým průměrem, Moody’s čeká další pokles.

 Kreditní prémie od ledna vzrostly (ceny korporátních dluhopisů poklesly) z několika důvodů:

  dluhopisy USA + EU kvůli poklesu akciových trhů a růstu úrokových sazeb v USA,

  dluhopisy Ruska kvůli sankcím ze strany USA a růstu geopolitického rizika,

  dluhopisy Turecka kvůli růstu geopolitického rizika a snížení ratingu.

Korekce na dluhopisových trzích
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