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4Ekonomika USA tažená spotřebitelem a průmyslem

Růst okolo 3% bude pravděpodobně pokračovat

 Domácnosti jdou v dobré kondici
 Vysoká spotřebitelská důvěra

 Silná tvorba nových pracovních míst, nízká nezaměstnanost, růst mezd konečně zrychlil

 Průmysl a nemovitosti = OK
 Průmyslová produkce akcelerovala tažena globálním růstem
 Silná aktivita v sektoru rezidenčních nemovitostí, ceny nemovitostí dosáhly úrovně z 2008

 USA se pustily do obchodních válek
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 Aktuální sazby jsou 1,75%, 

 Letos se čeká další 2 až 3 zvýšení sazeb, v roce 2019 pokračování…

 FED bude tolerovat inflaci i mírně nad 2%

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

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

Centrální banka USA drží výhled na růst úrokových sazeb

Tržní úrokové sazby v 09/2017
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 Důvody zpomalení ekonomického růstu: 

minulé posílení EUR, politická nejistota v Itálii a Španělsku, obchodní válka ze strany USA

 Jádrová inflace je hluboko pod cílem ECB, ale poroste

Politika ECB
 Nákupy dluhopisů skončí v závěru roku, první zvýšení sazeb okolo poloviny 2019

 Prodloužení uvolněné měnové politiky ECB při růstu rizik ze strany Itálie ? (zatím to nevypadá)

Ekonomika EU zpomalila z dlouholetého maxima

Cíl ECB pro jádrovou 

inflaci = 2 %
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Přes mírné zpomalení nadále čekáme silný růst

 Silný trh práce (nízká nezaměstnanost, růst mezd)    silná domácí poptávka táhne ekonomiku vzhůru

 Průmysl – pokles dynamiky růstu (vliv eurozóny + nedostatek zaměstnanců a kapacit + USA cla na dovoz kovů)

 Růst stavebnictví akceleruje, přidávají se i inženýrské stavby

 Inflace pravděpodobně mírně vzroste kvůli slabší CZK, růstu ropy a růstu mezd

Česká republika



8

Slabší koruna = rychlejší zvyšování sazeb

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

 Další zvýšení sazeb na podzim, příští rok další 2 zvýšení 

Česká národní banka

+7%

Koruna je zatím výrazně slabší než predikce 

ČNB průměrného kurzu koruny pro 2018 ne 

úrovni 25 CZK/EUR

Koruna oslabila spolu s ostatními měnami CEE 

kvůli „Itálii“ a výprodejích na Emegring Markets

 Inflace (skrze dovozní ceny) poroste více

 Guvernér ČNB Rusnok 5.června připustil 

dřívější zvýšení sazeb 

 Posílení koruny 

 pokles cen dluhopisů
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Pomáhá nám růst sazeb v ČR i částečná normalizace situace na CZK

Náklady na měnové zajištění poklesly

 Za zajištění EUR již korunové fondy

inkasují cca 0,7 % p.a.

 pomáhá růst sazeb ČNB, zatímco ECB

bude ještě rok držet sazby na -0,4 %

 Za zajištění USD korunové fondy platí

cca 2 % p.a.

 Výrazné zlepšení od loňského léta
 Pozitivní vliv zvyšování sazeb ČNB je

neutralizováno zvyšováním sazeb

americkým FEDem



10

Rusko

 Vysoká cena ropy podporují rubl a ekonomiku

 Pokles inflace následovaný snižováním sazeb 

 Sankce ze strany USA nebyly rozšířeny

 Agentura Moody’s zvýšila ratingový výhled na 

pozitivní

Ekonomika Ruska a Turecka

Turecko

 Propad turecké liry kvůli snaze Erdogana ovlivňovat politiku 

centrální banky

 Inflace roste kvůli růstu cen ropy a oslabení turecké liry

 Centrální banka zvýšila sazby na 16%

 Agentury Moody’s a S&P snížily rating
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Ve vleku politik centrálních bank

Státní dluhopisy

 USA: Zpřísňování měnové politky FEDu (růst sazeb a 

snižování bilance)  pokles cen dluhopisů (růst 

výnosů do splatnosti „YTM“)

 Eurozóna: Podpora dluhopisů vlivem nákupů ECB 

pokračuje + obavy z politické situace v Itálii + 

zpomalení ekonomického růstu  výnosy nerostou

 Česká republika: Výnosy dluhopisů rostlou kvůli 

zvyšování úrokových sazeb

 Emerging Markets: dluhopisy v lokálních měnách 

mají většinou výrazně vyšší výnos do splatnosti. 

Zároveň jsou citlivé na politiku centrální banky USA 

 poslední 2 měsíce ceny převážně klesaly (YTM 

rostly)

Vývoj bezrizikových dluhopisů

+ 1,3% za 

8 měsíců

Pozn. „výnosem dluhopisu“ se myslí budoucí „výnos do splatnosti“ (YTM). Růst YTM  je důsledkem poklesu ceny 
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aneb to nejhorší máme (asi) za sebou

Vývoj korporátních trhů

 Zdravý fundament

 Defaultní sazby pod dlouhodobým průměrem & Moody’s čeká další pokles

 Kreditní prémie od ledna vzrostly (tj. ceny korporátních dluhopisů poklesly) :

1. v USA + EU kvůli poklesu akciových trhů a růstu úrokových sazeb v USA

2. v Rusku kvůli sankcím ze strany USA a růstu geopolitického rizika

3. v Turecku kvůli růstu geopolitického rizika a snížení ratingu
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Korekce „zlevnila“ akcie

 Rozvinuté akciové trhy po jarní korekci opět rostou v čele s USA

- pomáhá růst ekonomiky, firemních zisků a rekordní objemy „buybacků“ 

(tzn. firmy skupují vlastní akcie z burzy) 

- evropské akcie poklesly kvůli politické nejistotě v Itálii

 Rozvíjející se trhy (Emerging Markets včetně střední a východní Evropy) 

pokračují v poklesu zejména kvůli oslabení lokálních měn a zvyšování 

sazeb v USA

Akciové trhy – divergence mezi DM a EM regionem
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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 ekonomického 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 a korzu 

lokálních měn (zvyšování USD sazeb působí nepříznivě)

Akciové trhy – ocenění a firemní zisky

Vliv daňové 

reformy
Vliv růstu komodit 

a ekonomik
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Ropa
 Do 24.května prudký růst (vypovězení smlouvy s Iránem od USA, růst poptávky, pokles zásob)

 Od 25. května mírný pokles, protože OPEC + Rusko oznámilo že na červnovém meetingu zváží navýšení těžby

Zlato
 Pozitivní vlivy: , výrazně podprůměrné „long“ pozice, nákupy některých centrálních bank, pokles těžby

 Negativní vlivy: posílení dolaru a růst úrokových sazeb v USA

Komodity

Cena zlata a pozice těžařů a obchodníků

finviz.com
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Vývoj od počátku 2017

Fondy Generali Investment CEE
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Kontakt:

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Daniel Kukačka (Portfolio Manager)

daniel.kukacka@generali.com

P +420 2810 44703

www.generali-investments.cz


