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Ekonomický růst hlavních světových ekonomik zpomaluje

Ekonomický cyklus Odhad  růstu HDP 
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Ke svému konci zatím nedospěla vyjednávání o obchodě a o ochraně vlastnických
práv mezi USA a Čínou.

Čínská strana učinila několik vstřícných kroků (příslib nákupů amerických
produktů, návrhy legislativy zlepšující ochranu duševního vlastnictví).

Nenastane-li dohoda, dojde od dubna

ke zvýšení cel na většinu dovozů z Číny

ze současných 10 % na 25 %.

Byly to právě zprávy z Číny, které dodaly

prorůstový impuls světovým trhům.

Rizika pro globální ekonomiku
Obchodní válka
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 Silný trh práce

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

 předpoklad pro růst maloobchodních tržeb

 Domácnosti jsou v dobré kondici

Přetrvává vysoká spotřebitelská důvěra, ale výhled do budoucna klesá

 Průmysl a investice

Průmysl silně roste

 Indikátory ekonomické důvěry začaly klesat

 Nemovitostní sektor

Zpomalení v důsledku růstu cen nemovitostí a hypotéčních sazeb

Ekonomiky USA těšně za vrcholem



7

Příčiny ekonomického zpomalení

 Německý automobilový průmysl zasažen novými emisními pravidly

 Brexit – riziko odchodu Velké Británie bez dohody roste

 Francie – masové pouliční nepokoje mají negativní dopad na ekonomiku

 Itálie – schodkový rozpočet, náklady na obsluhu státního dluhu rostou

 Obchodní války (USA x Čína)

 Zpomalení světové ekonomiky

Ekonomika EU zpomaluje kvůli sektoru průmyslu
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Přes mírné zpomalení nadále čekáme silný růst ekonomiky (okolo 2,5%)

 Silný trh práce (nízká nezaměstnanost, růst mezd)

 Maloobchodní tržby (nejen) kvůli autům zpomalují

 Růst stavebnictví akceleruje (inženýrské stavby, čerpání evropských fondů) 

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

Struktura ekonomického růstu České republiky se mění
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 FED v prosinci zvýšil sazby do pásma 2,25 – 2,5% a na 2019 „plánuje“ další 2 zvýšení

 Pokračuje ve snižování bilance (rozprodej dříve nakoupených dluhopisů)

 V lednu připustili pozastavení zvyšování sazeb a flexibilitu při rozprodeji dluhopisů

 Investoři očekávají stabilitu sazeb v 2019 a pokles v 2020

FED připustil možnost zastavení zvyšování sazeb

Cíl FEDu je 2%
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Slabší data z ekonomiky měly dopad i na pohled ECB

 ECB v roce 2018 ukončila nákupy dluhopisů a úroky nezvýší dříve než koncem léta 2019

 Posunula hodnocení rizik výhledu hospodářského růstu z vyrovnané bilance na negativní

 Ke zvýšení své depozitní sazby ECB přistoupí dle našeho názoru nejdříve koncem roku 2019

 Riziko odsunutí prvního zvýšení depozitní sazby ECB až na rok 2020
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ČNB ponechala základní úrokovou sazbu na 1,75 % 

Česká národní banka

 Nová prognóza podle očekávání snížila výhled růstu české ekonomiky i inflace

 ČNB stále věří, že koruna nakonec posílí, i když toto posílení stále oddaluje

 Aktuální prognóza je konzistentní se stabilními sazbami do konce roku

 Guvernér Rusnok se vyjádřil, že si dovede představit žádné až dvě zvýšení během roku 2019

 Trh čeká stabilní sazby, popřípadě max. jedno zvýšení

ČNB: prognóza kurzu CZK / EUR
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Kratší splatnosti pod vlivem centrálních bank - Dlouhodobé dluhopisy zohledňují ekonomické obavy

 USA - Výnosy dluhopisů výrazně poklesly a křivka zůstává velmi plochá.

 FED, de facto ukončil proces normalizace úrokových sazeb a prezentoval neutrální výhled

 Další zvyšování úrokových sazeb je v nejbližších měsících téměř vyloučené

 Eurozóna: Výnos 10Y německého vládního dluhopisu klesl téměř o 10bp, na úroveň 0,15 %,

 ECB: posunula hodnocení rizik výhledu hospodářského růstu z vyrovnané bilance na negativní.

 Česká republika: domácí dluhopisy kopírovaly vývoj evropské výnosové křivky

 vnější prostředí, zejména vývoj v eurozóně, volá po opatrnosti

Vývoj bezrizikových dluhopisů
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 ČNB nakoupila eura za více než 2 biliony korun

 Intervence trvaly 41 měsíců 

 V poměru k HDP činí rezervy ČNB zhruba 70 %

 Podíl zahraničních investorů, kteří drží české 

státní dluhopisy je téměř 42 %

 Výnosy státních dluhopisů stlačené vysokou 

poptávkou

Dopad intervencí ČNB přetrvává do současnosti

Podíl státních dl. v držení zahraničních investorů 
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Pozitivní sentiment

Vývoj korporátních trhů

 Kreditní spready se utahovaly po téměř celý leden

 Povzbuzující průběh jednání mezi USA a Čínou +
holubičí Fed

 Fundamentální situace je stále příznivá a kreditní
valuace se na konci minulého roku dostaly na atraktivní
úrovně.

 Nacházíme se v pokročilé fázi kreditního cyklu

 Ratingové agentury očekávají obnovení růstu
defaultních měr v průběhu roku 2019.

 Silná emisní aktivita po většinu roku 2019

 ECB ukončila nakupování korporátních dluhopisů na
trhu a bude pouze refinancovat maturující dluhopisy
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 Vyspělé i rozvíjející se trhy si připsaly výrazné výnosy

 FED vyslal podpůrné signály ohledně opatrnosti

v dalším zvyšování úroků

 Vývoj v obchodních vztazích mezi USA a Čínou

 Pozitivní průběh výsledkové sezóny

Akciové trhy - leden přinesl trhům návrat k růstu

Německo 5,8% Česká republika 5,8% Chorvatsko 0,7% S&P 500 7,9%

Francie 5,5% Polsko 4,5% Srbsko -6,2% Stoxx Europe 600 6,2%

Velká Británie 3,6% Maďarsko 4,4% Bulharsko -1,5% MSCI Emerging markets 8,7%

Itálie 7,7% Rumunsko -5,9% Rusko (USD) 13,6% CECEEUR 5,6%

Španělsko 6,1% Rakousko 8,7% Turecko 14,0% Čína (Šanghaj) 3,6%

Záp. Evropa CEE SEE, Rusko, Turecko Globální

Výkonnost akcií v lednu 2019
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V posledním čtvrtletí 2018 pokles cen ropy o téměř 40%

 Na přelomu roku došlo k obratu a po hlubokém propadu se ceny ropy vydaly vzhůru. 

 Ke stabilizaci ceny a obratu trendu pomohlo, že OPEC začal snižovat těžbu.

 Nyní bude důležité, zda svoje závazky budou stejně zodpovědně plnit také státy mimo OPEC. 

 Další vývoj ovšem ovlivní řada faktorů – růst těžby v USA, výkonnost světové ekonomiky, zda dojde k 
výpadkům těžby u velkých problematických producentů (Libye, Irák, Irán, Nigérie, Venezuela). 

 Ropa by se měla udržet v pásmu 60–70 USD/brl.

Leden 2019 – stabilizace cen ropy

cena

zásoby
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Pozitivní výhled ve střednědobém horizontu

Proč zlato roste?

 Útěk do bezpečí

 Turecké banky přestaly prodávat

 Velké nákupy (Rusko, Polsko, Maď...)

Výhled cen zlata - pozitivní

 Zastavení růstu sazeb ve spojených Státech

 Negativní výhled na kurz USD

 Nejistota ohledně dalšího vývoje na trzích rizikových aktiv

Zlato „zafungovalo“ během prosincových výprodejů i lednového růstu akcií
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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


