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4Ekonomický růst USA zpomalí k potenciálu

Růst o 2,5 % ve 2019

 Silný trh práce

 nezaměstnanost na minimu 3,7%, růst mezd zrychluje

 předpoklad pro růst maloobchodních tržeb / „poptávková“ inflace

 Domácnosti jsou v dobré kondici

 Trh práce se promítá do vysoké spotřebitelské důvěry & výhled je optimistický i do budoucna

 Nemovitostní sektor

 Zpomalení v důsledku růstu cen nemovitostí a hypotéčních sazeb

stále pozitivní prostředí

pro akcie
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Celková Jádrová

FED je méně optimistický na růst sazeb / v prosinci +25 bps

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

 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 hlubšího 

ekonomického zpomalení ve 2019 a možné recese ve 2020 
 Buď ekonomika poroste rychleji -> ceny státních dluhopisů poklesnou (výnosy vzrostou) a akcie udrží růst,

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

Skutečnost bude někde mezi výše uvedenými krajními a zjednodušenými scénáři.

Trh však neindikuje ani 1 zvýšení sazeb pro příští rok a s poklesem počítá už ve 2020

Cíl FEDu je 2%

Budoucí úrokové sazby

Očekávání 

investorů

Očekávání 

FEDu

Pokles sazeb 

2020/2021



6Ekonomika EU prudce zpomalila, jádrová inflace hluboko pod cílem

Příští rok vidíme růst HDP okolo potenciálu 1,50–1,6 %

Příčiny ekonomického zpomalení 
 nejistota ohledně Itálie (státní rozpočet) a Velké Británie (Brexit), propad prodejů aut o desítky procent kvůli novým 

emisním limitům, růst protekcionismu živený Spojenými státy

Uvolněná politika ECB pokračuje
 Nákupy dluhopisů skončí v závěru roku, první zvýšení sazeb nejdříve až v prosinci 2019
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Slabší koruna = rychlejší růst sazeb => větší výnosový potenciál do budoucna pro dluhopisy

Česká národní banka si nyní dá pauzu

Prognóza kurzu CZK / EUR – zdroj ČNB

Měnové zajištění EUR 
bude nadále přínosné

ČNB letos 5× zvedla sazby na 1,75 % 

 napjatý trh práce + slabší koruna tlačí inflaci nahoru

 Koruna je slabší spolu s ostatními CEE měnami kvůli „Itálii“ a výprodejích na GEM

 2019 pouze jedno? zvýšení sazeb, hlavní nejistotou pro inflaci bude kurz koruny

 V roce 2020 ČNB podle aktuální prognózy obnoví zvyšování úrokových sazeb
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Rozdíl sazeb ČNB a ECB

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 korunové fondy

inkasují cca 1,5 % p.a.

 pomáhá růst sazeb ČNB, zatímco ECB

poprvé zvýší sazby ve 4Q/2019

 V roce 2019 se výnos zvýší k 2 %

 Za zajištění USD korunové fondy platí

okolo 1,8 % p.a.

 Výrazné zlepšení od loňského roku

 Pozitivní vliv zvyšování sazeb ČNB je

neutralizován zvyšováním sazeb

americkým FEDem

 V roce 2019 náklady nevzrostou a

naopak ještě možná dál poklesnou

V nákladech měnového zajištění jsou zohledněny i jednorázové odvody

příspěvků bankovního sektoru do rezolučního fondu na konci roku.
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Zdravý fundament × růst bezrizikových sazeb & výprodeje napříč kreditním trhem

Vývoj korporátních trhů

 Převážně zdravý fundament

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

 Kreditní prémie od února nepřetržitě 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. Dále kvůli zpomalení globální ekonomiky a kumulaci hrozeb (Brexit, obchodní války, Itálie, možná recese...)



11

Ocenění akcií pokleslo – trhy připouští recesi

 Ukazatel P/E poklesl pod dlouhodobé průměry

- v důsledku poklesu cen akcií

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

 Čeká se další růst firemních zisků okolo 8–10 % 

tažený pokračujícím hospodářským růstem

 V cenách je nyní zohledněno až příliš mnoho 

negativních očekávání

Akciové trhy – ocenění a firemní zisky

Z poloviny vliv 

snížení daní

Vliv růstu komodit a 

ekonomik

Ekonom. 

zpomalení 

obchodní 

války
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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


