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4Ekonomika USA tažená spotřebitelem a průmyslem

Růst 4,1% ve 2Q, okolo 3% bude pravděpodobně pokračovat i v 2019

 Domácnosti jdou v dobré kondici
 Vysoká spotřebitelská důvěra

 Silná tvorba nových pracovních míst, nízká nezaměstnanost

 Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí výrazně zrychlila tempo svého růstu.

 Růst HDP ve druhém čtvrtletí zrychlil na 4,1 procenta z 2,2 procenta v prvním kvartálu.

 Dosáhl tak nejprudšího tempa za téměř čtyři roky.

 Průmysl OK x nemovitosti stagnace
 Průmyslová produkce akcelerovala tažena globálním růstem

 Nejslabším segmentem zůstává nemovitostní trh, kde již několik čtvrtletí pozorujeme stagnaci
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Cíl obchodní války
 Trump plní předvolební slib = snížení obchodního deficitu a posílení amerického průmyslu

 Nově USA plánují zavést 25% clo na čínské zboží v objemu 200 miliard dolarů (původně clo bylo pouze 10%)

 Washington se tak snaží stupňovat tlak na Peking, aby učinil ústupky v obchodních sporech

 Čína v reakci uvedla, že pokud Spojené státy podniknou další kroky v omezování obchodu, zareaguje stejně

 Zároveň lze využít jako mocenský nástroj pro prosazení jiných cílů (zvýšení tlaku na Čínu aby přispěla k jadernému 

odzbrojení Severní Korei, aj.)

 Politické body před podzimními volbami v USA

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

Obchodní válka (tzn. zvýšení dovozních cel)
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Tržní očekávání je však jiné

 Zasedání nepřineslo změnu měnově-politických úroků

 Aktuální sazby jsou 1,75%,letos se čeká další 2 zvýšení sazeb na 2,25%

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

 Tržní očekávání růstu sazeb je výrazně pod predikcí FEDu (kvůli riziku ekonomického zpomalení koncem 2019) 

 buď ekonomika poroste více a pak ceny státních dluhopisů poklesnou (výnosy vzrostou)

 nebo ekonomika zpomalí, FED zastaví zvyšování sazeb a vzroste riziko korekce akcií

skutečnost bude někde mezi výše uvedenými krajními scénáři

Centrální banka USA drží výhled na rychlý růst úrokových sazeb

Očekávání 

investorů

Očekávání 

FEDu

Budoucí úrokové sazby
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 Důvody zpomalení ekonomického růstu: 

minulé posílení EUR, politická nejistota v Itálii, hrozba obchodní válk ze strany USA

 Jádrová inflace je hluboko pod cílem ECB, ale poroste

Politika ECB
 Nákupy dluhopisů skončí v závěru roku, první zvýšení sazeb ve třetím čtvrtletí 2019

 Prodloužení uvolněné měnové politiky ECB při růstu rizik nebo zpomalení ekonomiky ??

Evropská komise čeká ekonomický růst 2,1% pro letošní rok a 2,0% pro 2019

Ekonomika EU zpomalila z dlouholetého maxima

Cíl ECB pro jádrovou 

inflaci = 2 %
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Přes mírné zpomalení nadále čekáme silný (okolo 3,5%) růst

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

 Průmysl – pokles dynamiky růstu (vliv eurozóny + nedostatek zaměstnanců a kapacit + obchodní válka)

 Růst stavebnictví akceleruje, přidávají se i inženýrské stavby

 Inflace vzrostla na 2,6% tažena všemi složkami spotřebního koše (nově též elektřina a nájemné)

Česká republika
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Slabší koruna = rychlejší zvyšování sazeb

 27. června ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 1,25% (důvod: inflační tlaky + oslabení koruny)

 Do konce roku ještě jedno až dvě zvýšení, příští rok ….. 

Česká národní banka

+7%

Koruna je zatím výrazně slabší než predikce 

ČNB průměrného kurzu koruny pro 2018 na 

úrovni 25,25 CZK/EUR

Koruna oslabila spolu s ostatními měnami CEE 

kvůli „Itálii“ a výprodejích na Emegring Markets

 Inflace (skrze dovozní ceny) poroste více

 ČNB 27.června zvýšila sazby

mírné posílení koruny 

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

Náklady na měnové zajištění poklesly

 Za zajištění EUR již korunové

fondy inkasují cca 1 % p.a.

 pomáhá růst sazeb ČNB, zatímco

ECB bude ještě rok držet sazby na

úrovni -0,4 %

 Za zajištění USD korunové fondy

platí cca 1,7 % p.a.

 Výrazné zlepšení od loňského léta
 Pozitivní vliv zvyšování sazeb ČNB je

neutralizováno zvyšováním sazeb

americkým FEDem



11Ekonomika Turecka

Turecko

 Červenec – pokles turecké liry o 7% (od začátku roku -31%)

 Rizika : ekonomické nerovnováhy, vnitropolitická situace, nezávislost CB, sankce USA, …..

 Agentury Moody’s a S&P snížily rating

 Centrální banka zvýšila úrokové sazby na 17,75% 

 Inflace roste kvůli růstu cen ropy a oslabení turecké liry

 Erdogan vyhrál prezidentské volby, pokles TRY pokračuje

 Červenec – Sankce USA …
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Rusko

 Ekonomika mírně a stabilně roste, profituje z vysokých cen ropy

 Moody’s zvýšil ratingový výhled na pozitivní

 Proběhlo setkání Trump-Putin

 Snižování sazeb se blíží ke konci (do konce roku se čeká snížení sazeb o 0,50% na 6,75% )

 Nové kolo sankcí…

Ekonomika Ruska
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Kratší dluhopisy ve vleku centrálních bank
Dlouhodobé dluhopisy zohledňují ekonomické obavy

Tříleté státní dluhopisy

 USA: Zpřísňování měnové politiky FEDu (růst sazeb 

a snižování bilance)  pokles cen dluhopisů (růst 

výnosů do splatnosti „YTM“)

 Eurozóna: Podpora dluhopisů vlivem nákupů ECB 

pokračuje + 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 měsíce ceny převážně rostly

Desetileté dluhopisy USA + EMU: Výnosy dluhopisů v 

průběhu července mírně vzrostly v důsledku kombinace  
globálních faktorů a dobré kondice americké

Vývoj bezrizikových dluhopisů

Pozn. „výnosem dluhopisu“ se myslí budoucí „výnos do splatnosti“ (YTM). 

Růst YTM  je důsledkem poklesu ceny 



15Vývoj korporátních trhů

 Kreditní prémie vymazaly část ztrát:

 Kreditní trhy se v červenci stabilizovaly a sentiment se výrazně zlepšil navzdory pokračujícímu obchodnímu

napětí mezi USA a Čínou, a eskalaci rizika tvrdého Brexitu

 Nicméně od začátku roku převažují negativa:

1. v USA + EU kvůli poklesu akciových trhů a růstu úrokových sazeb v USA a politice ECB („tapering“)

2. v Rusku kvůli sankcím ze strany USA a růstu geopolitického rizika (od května uklidnění)

3. v Turecku kvůli růstu ekonomického rizika a budoucího růstu problematických úvěrů bank
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Korekce „zlevnila“ akcie

 USA po jarní korekci opět roste

pomáhá silný růst ekonomiky, firemních zisků (+20%) a rekordní objemy „buybacků“  (tzn. firmy skupují vlastní akcie) 

 Západní Evropa také uzavřela se slušným přírůstkem, podpořena pozitivními firemními výsledky a uvolněním 

obchodního napětí mezi USA a EU (po jednání Trumpa s Junckerem) 

 Rozvíjející se trhy zakončily červenec s mírnějším přírůstkem (+1,7 %), Asijské trhy byly stále pod tlakem, klíčové 

téma - oslabení juanu vůči dolaru o 6,5 % za poslední dva měsíce totiž pomáhá čínským exportérům. Latinská Amerika 

zaznamenala vysoký přírůstek, středoevropský region byl úspěšný hlavně díky Polsku, kde byly silné firemní výsledky.

Akciové trhy – divergence mezi USA a zbytkem světa
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 S&P 500 - nadprůměrné ocenění (v porovnání s historií, v porovnání s dluhopisy,

v porovnání s jinými regiony), profit ze meziročně slabšího USD a ekonomického růstu

silný růst firemních zisků (20%) akcie zlevnil, 

 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 kurzu 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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Klientská linka +420 281 044 198
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