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4Volby v USA do kongresu a senátu

Z pohledu finančních trhů nejlepší možný výsledek

 Republikáni udrželi senát

 Demokrati získali kontrolu nad kongresem

 Vyváženější rozložení moci částečně omezí

pokračování agresívní politiky Trumpa

 Zabrání schválení některých dalších zákonů, jako

např. další snížení daní a některých dalších opatření

pro podporu ekonomiky, čímž chtěl Trump

kompenzovat negativní vliv plánovaných cel proti

čínským dovozům. Tím bude Trump motivován

změkčit svou agresívní zahraničně-ekonomickou

politiku.



5Ekonomický růst USA vrcholí

Pro příští rok se čeká zpomalení k 2,5% (vliv růstu úrokových sazeb a zpomalení ve světě)

 Silný trh práce

 Trvá nedostatek pracovních sil, nezaměstnanost na minimu 3,7%, růst mezd konečně zrychlil

 předpoklad pro růst maloobchodních tržeb x pokles firemních marží + „poptávková“ inflace

 Domácnosti jsou v dobré kondici

 Přetrvává vysoká spotřebitelská důvěra a výhled je optimistický i do budoucna

 Průmysl a investice

 Průmysl silně rostl, tažen globálním růstem a předzásobením před počátkem platností dovozních cel

 Investice jsou silné (nahrazují pracovní sílu, využívají velké množství naakumulované hotovosti)

 Nemovitostní sektor

 Zpomalení v důsledku růstu cen nemovitostí a hypotéčních sazeb
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Tržní očekávání však zůstává jiné

 Inflace je nad cílem FEDu, růst dovozních cel a akcelerace mezd představuje riziko dalšího růstu

 Aktuální sazby jsou 2,0%, v prosinci se čeká zvýšení sazeb na 2,25 %

 FED pokračuje 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 tedy ekonomika poroste rychleji a pak ceny státních dluhopisů poklesnou (výnosy vzrostou) a akcie udrží růst,

 anebo ekonomika zpomalí, FED zastaví zvyšování sazeb (pozitivní pro dluhopisy) a naopak vzroste riziko korekce akcií

Skutečnost bude někde mezi výše uvedenými krajními a zjednodučenými scénáři.

Centrální banka USA drží výhled na rychlý růst úrokových sazeb

Očekávání 

investorů

Očekávání 

FEDu

Budoucí úrokové sazby

Cíl FEDu je 2%
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Příčiny ekonomického zpomalení 
 nejistota ohledně Itálie (státní rozpočet) a Velké Británie (Brexit), růst protekcionismu živený Spojenými státy

Jádrová inflace je hluboko pod cílem ECB, ale poroste

Ekonomika EU zpomalila

Cíl ECB pro 

jádrovou inflaci 

= 2 %

Uvolněná politika ECB pokračuje
 Nákupy dluhopisů skončí v závěru roku, první zvýšení sazeb až na podzim 2019
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Přes mírné zpomalení nadále čekáme silný růst ekonomiky (okolo 3%)

 Silný trh práce (nízká nezaměstnanost, růst mezd)

 Maloobchodní tržby (kvůli autům) zpomalují                                                                       -2,2% meziročně

 Průmysl – pokles dynamiky růstu (vliv eurozóny + nedostatek zaměstnanců a kapacit) -0,9% meziročně

 Růst stavebnictví akceleruje zásluhou inženýrských staveb (čerpání evropských fondů) +12,4% meziročně

 Inflace bude nad cílem ČNB minimálně do konce 2019

Struktura ekonomického růstu České republiky se mění

Cíl ČNB pro jádrovou 

inflaci = 2 %
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Slabší koruna = rychlejší zvyšování sazeb

1. listopadu ČNB letos již počtvrté zvýšila základní úrokovou sazbu o dalších 0,25 % na 1,75 % 

důvod: napjatý trh práce + slabší koruna oproti předchozí predikci ČNB tlačí inflaci nahoru

Česká národní banka

 Koruna zůstává slabší spolu s ostatními měnami CEE kvůli „Itálii“ a výprodejích na Emerging Markets (obecně 

negativní nálada na světových trzích)

 Příští rok se čeká pouze jedno zvýšení sazeb, hlavní nejistotou pro inflaci bude kurz koruny

 Pro rok 2019 ČNB očekává posílení koruny o několik procent

 V roce 2020 ČNB podle podle aktuální prognózy obnoví zvyšování úrokových sazeb

ČNB: prognóza kurzu CZK / EUR
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Pomáhá nám růst sazeb v ČR i částečná normalizace situace na peněžním trhu CZK

Situace na měnovém zajištění EUR a USD se zlepšuje

 Za zajištění EUR již korunové

fondy inkasují přes 1 % p.a.

 pomáhá růst sazeb ČNB, zatímco

ECB poprvé zvýší sazby v 3Q/2019

 V roce 2019 se výnos zvýší k 2% p.a.

 Za zajištění USD korunové fondy

platí okolo 2 % p.a.

 Výrazné zlepšení od loňského roku

 Pozitivní vliv zvyšování sazeb ČNB je

neutralizován zvyšováním sazeb

americkým FEDem

 V roce 2019 poklesnou náklady pod

2% p.a.

V nákladech měnového zajištění jsou zohledněny i jednorázové odvody

příspěvků bankovního sektoru do rezolučního fondu na konci roku.
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Nadále však zůstáváme opatrní

Turecko – postupný návrat důvěry investorů

Hlavní události, které navrací důvěru investorů

 V září centrální banka neočekávaně zvýšila sazby z 18% na 24% (přes nevůli Erdogana)

 V říjnu propustil soud pastora Brunsona  USA zrušily sankce proti Turecku

 Finanční regulátor uvolnil regulaci bank (podobně jako kdysi v USA a Rusku)

Vývoj ekonomiky

 Růst inflace se zpožděním vrcholí (v 2019 bude postupně klesat)

 Ekonomika zpomaluje, klesají i importy spolu s maloobchodními tržbami

 Oslabení měny podpořilo export a turismus

Zvýšení sazeb

Propuštění Brunsona

obchodní bilance se prudce zlepší



12

Ekonomika OK, riziko dalších sankcí ze strany USA mírně pokleslo  naše opatrnost při investicích trvá

Rusko

 Ekonomika mírně a stabilně roste, profitujíce z vysokých cen ropy

 Mírný růst inflace zastavil další snižování úrokových sazeb

 Rubl letos oslaboval kvůli „kauze Novičok“ a hrozba nových sankcí proti státním bankám ze strany USA za 

vměšování do amerických prezidentských voleb

Ekonomika Ruska
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Pod vlivem politik centrálních bank  převážně nepříznivý

Výnosy do splatnosti

 USA: Zpřísňování měnové politiky FEDu (růst sazeb

a snižování bilance = rozprodej dluhopisů)  pokles

cen dluhopisů (růst výnosů do splatnosti „YTM“)

 Eurozóna: Podpora cen dluhopisů vlivem nákupů

ECB slábne x zpomalení ekonomického růstu +

politická rizika  výnosy nerostou

 Česká republika: Výnosy dluhopisů s delší splatností

dále rostou kvůli zvyšování sazeb ČNB (ceny tedy

většinou *) klesají )

 Emerging Markets: dluhopisy v lokálních měnách

mají většinou výrazně vyšší výnos do splatnosti.

Jejich vývoj závisí zejména na měnové politice

jednotlivých centrálních bank, které v posledních

dvou kvartálech byly často kvůli oslabování měn a

růstu inflace nuceny přistoupit ke zvyšování sazeb.

Ceny dluhopisů tedy převážně klesaly (a rostly

výnosy do splatnosti YTM)

Vývoj bezrizikových dluhopisů

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

Růst YTM  je důsledkem poklesu ceny 

Výnos do splatnosti 10Y dluhopisu USA

*) výjimkou jsou dluhopisy s pohyblivým kuponem, 

který se zvyšuje s růstem sazby PRIBOR
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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 většinou rostou (tj. ceny korporátních dluhopisů klesají) neboť:

1. Na vyspělých trzích především kvůli růstu úrokových sazeb a rozprodeji dluhopisů FEDem + konec QE ECB

2. na rozvíjejících se trzích kvůli oslabování lokálních měn ( růst inflace a sazeb), což spolu s obchodní válkou

USA proti Číně vede ke zpomalování ekonomického růstu

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

4. v Turecku kvůli růstu ekonomických rizik (od října uklidnění)
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Korekce zlevnila akcie

Příčiny poklesu

 Postupná akumulace nepříznivých zpráv

- obchodní války, geopolitická rizika, zpomalení

ekonomického růstu, politická nejistota v EU

- v USA růst úrokových sazeb a rozprodej dluhopisů

- v EMU a Japonsku redukce nákupů dluhopisů

 Spouštěč poklesu

- prudký růst výnosů amerických státních dluhopisů

- výpadek nákupů vlastních akcií firmami

- předvolební nejistota

- firemní výsledky dobré, ale výhled horší

Akciové trhy v říjnu zaznamenaly výraznou korekci
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Ocenění akcií pokleslo

 Ukazatel P/E poklesl na dlouhodobý průměr

- v důsledku poklesu cen akcií

- v důsledku růstu firemních zisků, v USA +25%

 Některá jiná ocenění stále indikují nadhodnocenost

- např. porovnání s výnosností dluhopisů v USA

- Price/Book Value, Price/sales 

 Čeká se další růst firemních tisků

- odlišný v jednotlivých regionech

Akciové trhy – ocenění a firemní zisky

Z poloviny vliv 

snížení daní

Vliv růstu komodit 

a ekonomik

Ekonom. 

zpomalení 

obchodní 

války
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Proč ropa klesá?

 Sankce USA proti Iránu – USA „povolily“ vývoz do 8 států  ropy bude dostatek

 Saudi, USA a Rusko zvyšují produkci ropy

 V USA rostou komerční zásoby ropy (viz graf vlevo)

 Obavy ze slabší celosvětové poptávky v dalších letech kvůli zpomalení ekonomického růstu

Obavy z nedostatku ropy ustoupily

cena

zásoby
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Pozitivní výhled ve střednědobém horizontu

Proč zlato do září klesalo?

 Přehodnocení výhledu na růst úrokových sazeb v USA směrem výš

 Posílení dolaru

 Turecké banky během krize v září prodávaly zlato 

Proč cena zlata ve střednědobém horizontu spíše poroste?

 Těžaři (podobně jako v minulosti) po poklesu ceny zlata zredukovaly termínované kontrakty na prodej

 Náš negativní výhled na kurz USD vyplývající z vysokých „long“ pozic hedgových fondů (podobně jako na počátku 2017)

 Pokračující nákupy některých centrálních bank, zastavení růstu sazeb v USA na konci 2019 

Zlato

Proč zlato v říjnu rostlo?

 Útěk do bezpečí z akcií

 Turecké banky přestaly prodávat

 Velké nákupy (Rusko, Polsko, Maď...)
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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


