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USA - Růst výdělků v % meziročně

Index celkových pracovních nákladů

Průměrné týdenní výdělky

Ekonomika USA dál zrychluje: +4,2 % mezikvartálně (odhad 4,0 %)

Růst okolo 3 % bude pravděpodobně pokračovat i v 2019

 Domácnosti jsou ve velice dobré kondici

 Přetrvává vysoká spotřebitelská důvěra a výhled je optimistický i do budoucna

 Silná tvorba nových pracovních míst & nízká nezaměstnanost vytváří konečně tlak na růst mezd

 Průmysl a nemovitosti

 Průmyslová produkce nadále akceleruje, tažená globálním růstem

 Pokračuje silná aktivita v sektoru rezidenčních nemovitostí
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Cíl obchodní války
 Trump plní předvolební slib snížení obchodního deficitu a posílení amerického průmyslu

 Nově USA plánují nově zavést 10–25% clo na čínské zboží v objemu až 267 miliard dolarů / nad dalších 200 miliard USD,

na kterých aktuálně pracuje americká administrativa. Washington tak stupňuje tlak na Peking – prakticky se totiž jedná o

veškerý čínský export do USA. Čína opět reaguje a žádá WTO o povolení k uvalení nových sankcí na USA.

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

odzbrojení Severní Koreji, aj.)

 Plus politické body před podzimními volbami v USA – viz rovněž sankce vůči Rusku

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

Obchodní válka (tzn. zvýšení dovozních cel)
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USA - Inflace v % meziročně

Celková Jádrová

Tržní očekávání však zůstává jiné

 Aktuální sazby jsou 1,75%, letos se čekají ještě další dvě 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 však výrazně pod predikcí FEDu (kvůli riziku ekonomického zpomalení koncem 2019) 

 Buď tedy ekonomika poroste více a pak ceny státních dluhopisů poklesnou (výnosy vzrostou),

 anebo 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, růst protekcionismu živený Spojenými státy

 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 nebo zpomalení ekonomiky??

A totéž platí také o jádrové inflaci

Ekonomika EU: růst se stabilizoval na nižších úrovních

Cíl ECB pro jádrovou 

inflaci = 2 %
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Přes mírné zpomalení nadále čekáme silný růst ekonomiky

 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 v srpnu zrychlila (bydlení / energie, doprava, dovolená...)

Česká republika
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Kurz české koruny

EUR / CZK USD / CZK

Slabší koruna = rychlejší zvyšování sazeb

 2. srpna ČNB jednomyslně zvýšila základní úrokovou sazbu o dalších 0,25 % na 1,25 % (důvod: inflační tlaky 

+ slabší koruna + napjatý trh práce)

 Do konce roku ještě jedno, ale spíše dvě zvýšení. Možné zvyšování sazeb až do roku 2020?

Česká národní banka

+7%

Koruna je zatím výrazně slabší než predikce

ČNB průměrného kurzu koruny pro 2018 na

úrovni 25,25 CZK/EUR

Koruna zůstává slabší spolu s ostatními měnami

CEE kvůli „Itálii“ a výprodejích na Emerging

Markets (obecně negativní nálada na světových

trzích)

 Inflace (skrze dovozní ceny) poroste více

 ČNB: další zvýšení v řadě o 25 bps

mírné posílení koruny 

 pokles cen dluhopisů / 

růst výnosů
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Anualizované náklady (od 2018 zisk) z měnové 
zajištění EUR proti CZK pomocí 6měsíčního 

měnového FX-swapu

EUR/CZK 6M Rozdíl sazeb ČNB a ECB Predikce

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 přes 1,1 % p.a.

 pomáhá růst sazeb ČNB, zatímco

ECB bude ještě rok držet depozitní

sazby na úrovni -0,4 %

 Za zajištění USD korunové fondy

platí cca 1,9 % p.a.

 Výrazné zlepšení od loňského léta

 Pozitivní vliv zvyšování sazeb ČNB je

neutralizován zvyšováním sazeb

americkým FEDem

V nákladech měnového zajištění jsou zohledněny i jednorázové odvody

příspěvků bankovního sektoru do rezolučního fondu na konci roku.
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Turecko: Inflace a úrokové sazby (%)

Inflace Efektivní sazba centrální banky Inflační cíl

Ekonomika Turecka

Turecko

 V srpnu akceleroval výprodej turecké liry a měna za pouhé dva dny ztratila vůči americkému dolaru více než pětinu

své hodnoty – jedním z hlavních důvodů prudkého propadu je i naprostá absence důvěry trhů v tureckou centrální

banky po pokračujících snahách prezidenta Erdogana ovlivňovat její monetární politiku & další cla ze strany USA

 Ratingové agentury Turecku opětovně snížily rating hlouběji do neinvestičního stupně

 Centrální banka balancuje mezi nedůvěrou investorů a prezidentem Erdoganem, který chce naopak sazby snižovat

 Inflace prudce roste kvůli oslabení turecké liry, ekonomika razantně zpomaluje
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Rusko

 Ekonomika mírně a stabilně roste, profituje z vysokých cen ropy

 Moody’s zvýšil ratingový výhled na pozitivní

 Nicméně hrozba nových sankcí ze strany USA za vměšování do amerických prezidentských voleb a za 

kauzu novičok tlačí ceny ruských aktiv dolů bez ohledu na fundament

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

Ekonomika Ruska
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Rusko: Vývoj inflace a repo sazby

Inflace Repo sazba
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Kratší splatnosti pod vlivem 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 cen dluhopisů vlivem nákupů

ECB pokračuje + zpomalení ekonomického růstu 

výnosy nerostou

 Česká republika: Výnosy dluhopisů nadále rostou

kvůli mimořádně jestřábí rétorice ČNB

 Emerging Markets: dluhopisy v lokálních měnách

mají většinou výrazně vyšší výnos do splatnosti.

Zároveň jsou však výrazně citlivé také na politiku

centrální banky USA  poslední 3 měsíce ceny

převážně klesaly (a rostly výnosy)

Desetileté dluhopisy USA + EMU

 Pokles výnosů kvůli očekávání zpomalení

ekonomického růstu v 2019/2020

Vývoj bezrizikových dluhopisů

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

Růst YTM  je důsledkem poklesu ceny 
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Zdravý fundament × růst bezrizikových sazeb & výprodeje napříč rozvíjejícími se trhy

Vývoj korporátních trhů

 Převážně zdravý fundament

 Globální defaultní sazby pod dlouhodobým průměrem & Moody’s čeká další pokles

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

1. ve vyspělém světě především kvůli růstu úrokových sazeb v USA a politice ECB (blížící se „tapering“)

2. na rozvíjejících se trzích kvůli růstu USD sazeb a odlivu kapitálu

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

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

 USA po jarní korekci opět na nových historických maximech

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

vlastní akcie z burzy)

 Západoevropské akcie poklesly kvůli zpomalení ekonomiky, politické nejistotě v Itálii, obav z dopadu Turecka na

evropský finanční sektor i hrozbě obchodních válek

 Rozvíjející se trhy (Emerging Markets včetně střední a východní Evropy) pokračují v poklesu zejména kvůli

oslabení lokálních měn ( růst inflace) s vlivem na lokální měnové politiky, zvyšování sazeb v USA (odtok kapitálu

z EM), z důvodu zavádění nových sankcí proti Rusku i roztáčejícího se kolo odvetných cel / obchodní války.

Akciové trhy – divergence mezi USA a zbytkem světa zesiluje
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 S&P 500 – vyšší ocenění (v porovnání s historií, v porovnání s dluhopisy, v porovnání s jinými regiony).

Těží z meziročně slabšího USD a ekonomického růstu. Silný růst firemních zisků o více než 20 % akcie rychle

zlevňuje.

 STOXX Europe 50 – nižní ocenění částečně důsledkem slabšího růstu firemních zisků (vliv silného EUR) a

odlišné sektorové struktury. Z pohledu P/E poblíž pětiletých minim.

 MSCI Emerging Markets – relativně nízké ocenění při slušném růstu firemních zisků. Závislost na komoditách a

kurzu lokálních měn (zvyšování USD sazeb působí nepříznivě). Geopolitická rizika a hrozba globálního

protekcionismu.

Akciové trhy – ocenění a firemní zisky

Vliv daňové 

reformy

Vliv růstu komodit 

a ekonomik
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Kontakt:

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Fund Portfolio Management

info@generali-investments.cz

Klientská linka +420 281 044 198

www.generali-investments.cz


