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Finanční trhy v květnu 2020 a výhled na další měsíce 

Globální ekonomika a trhy: Ústup virové nákazy a uvolnění restrikcí podpořily riziková aktiva. 

Výrazné zisky rizikových aktiv byly podpořeny postupným uvolňováním restrikcí, úspěchy ve vývoji vakcíny a prudkém 

růstem cen komodit v čele s ropou. Napětí mezi USA a Čínou a vlna násilností v USA zchladily sentiment jen dočasně. 

Květen a začátek června se nesly ve znamení vynikající 

výkonnosti rizikových aktiv a růstu cen komodit, což naopak 

negativně poznamenalo výkonnost vládních dluhopisů a 

defenzivních aktiv jako zlato nebo dolar. Ve Spojených státech 

jsme zaznamenali nárůst výnosů dluhopisů na nejvyšší úroveň od 

letošního března. Dvouletý výnos i v tomto prostředí stagnoval, 

neboť se v dohledné době neočekává změna úrokových sazeb 

FEDu (0,00-0,25 %).  

Za první příčinu považujeme úspěch ve zkrocení viru v klíčových 

vyspělých ekonomikách a proces postupného odstraňování 

restrikcí. Administrativa Donalda Trump tlačí na rychlé uvolňování 

a na začátku června došlo ve většině států USA k výraznému 

uvolnění restrikcí. To by mělo podpořit ekonomickou aktivitu. 

Ačkoliv propad HDP ve 2. čtvrtletí přesáhne 5%, není tak hluboký 

je v celé řadě jiných zemí a ISM indexy sentimentu dokonce 

nepoklesly ani na úrovně z dob krize 2008/2009. Krátkodobě 

může oživení oddálit vlna násilností v amerických velkoměstech, 

která následovala po smrti George Floyda při policejním zásahu. 

Z násilností se stalo i téma předvolební kampaně. Zatímco 

Donald Trump se prezentuje jako tvrdý zastánce práva a pořádku, 

demokratický vyzyvatel Joe Biden se protestujících částečně 

zastává, neboť Afroameričané patří mezi důležitou skupinu jeho 

podporovatelů. Druhý významný pozitivní impuls poskytl pokrok 

ve vývoji vakcíny proti koronaviru. Společnost Moderna oznámila, 

že její vakcína úspěšně prošla první fází testů a v příštích dvou 

měsících by měla podstoupit rozhodující testy druhé a třetí fáze. 

Možnost masové vakcinace přitom představuje klíčový nástroj pro 

kontrolu šíření viru, který by eliminoval nutnost ekonomicky 

škodlivých restriktivních opatření.  

Na trzích ropou a komoditami jsme se stali svědky prudkého růstu 

jejich cen. Komoditám prospívá oživení globální poptávky i 

oslabení dolaru, ve které jsou primárně kótovány. V případě ropy 

ustoupily technické faktory, které ohrožovaly funkčnost klíčových 

cenotvorných „hubů“ - zásoby poklesly pod kritickou úroveň a 

investoři již stihli prodloužit splatnost svých kontraktů. Důležitou 

úlohu sehrála i dohoda OPEC+ o prodloužení stávajících kvót na 

produkci o jeden měsíc až do konce července. Podle této dohody 

platí rekordní snížení výstupu OPEC+ z května a června o 9,7 

milionů barelů denně. Pomáhá i "destrukce" nabídky v USA, kde 

od začátku roku došlo k propadu produkce o 1,9 milionu barelů. 

Pozitivní sentiment narušoval nárůstu napětí ve vztazích mezi Spojenými státy a Čínou. USA vyostřily kritiku porušování 

lidských práv v Hong Kongu, pohrozily uvalením sankcí na čínské představitele, došlo k omezení přístupu čínských firem na 

americké finanční trhy a penzijní plány vládních zaměstnanců byly donuceny k likvidaci expozice na čínské akcie. Nicméně se 

zdá, že ani jedna ze stran nemá zájem na eskalaci napětí a že obchodní dohoda o dočasném „smíru“ zůstává v platnosti. 
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EUROZÓNA: POKLES EKONOMIKY SE VE 2. ČTVRTLETÍ PROHLUBUJE, NÁLADA NA TRZÍCH SE ALE ZLEPŠUJE 

První data a průzkumy za letošní 2. čtvrtletí naznačují, že HDP eurozóny může mezičtvrtletně klesnout zhruba o 10 %, 

následně by se ale situace měla zlepšovat. Nálada na trzích je ale tažena právě očekáváním postupného oživení 

ekonomické aktivity, což vede mj. k posílení kurzu eura, růstu akcií a výnosů německých vládních dluhopisů, jež 

představují typické bezrizikové aktivum. ECB na svém zasedání na počátku června zhoršila výhled HDP eurozóny pro 

letošní rok a výrazně navýšila svůj program nákupů aktiv (PEPP) přijatý v březnu v reakci na pandemii. 

Zprávy z ekonomiky eurozóny – nejen průzkumy podnikatelské 

a spotřebitelské nálady, ale již také oficiální data, například o 

maloobchodních tržbách – naznačují, že 2. čtvrtletí přinese 

výrazný propad HDP. Kompozitní PMI indikátor, jenž mapuje 

aktivitu napříč hlavními sektory ekonomiky, se sice v květnu 

spravil, když vzrostl z dubnového minima 13,6 na úroveň 31,9, i 

tak ale zůstává výrazně pod úrovní 50 bodů, jež odděluje růst a 

pokles aktivity. Průzkumy PMI tak pro 2. čtvrtletí indikují pokles 

HDP mezičtvrtletně zhruba o 10 %. Pro připomenutí: pokles 

za 1. čtvrtletí činil 3,8 % mezičtvrtletně a 3,3 % meziročně. 

Generali Investments nyní čeká pokles HDP eurozóny o 10 % i 

za celý letošní rok. V roce 2021 by pak ekonomika eurozóny 

měla vzrůst o 5 %. ECB v čerstvě zveřejněné prognóze čeká 

pokles HDP o 8,7 % pro letošek, v roce 2021 by měl následovat 

růst o 5,2 %, rizika jsou ale vnímána ve směru slabšího výkonu 

ekonomiky eurozóny. 

ECB v květnu nezasedala, měnově-politický mítink se ovšem 

konal v prvním červnovém týdnu. ECB oznámila rozšíření 

svého PEPP programu (nákupy aktiv v souvislosti s pandemií; 

PEPP program byl vyhlášen v březnu s cílem nákupů aktiv 750 

miliard euro a délkou trvání omezenou na letošní rok). Nyní byl 

cíl pro nákupy navýšen o 600 miliard na úroveň 1,35 bilionu 

euro a nákupy budou probíhat přinejmenším do června 2021. 

ECB tímto krokem splnila očekávání trhu, navýšení programu 

PEPP je každopádně velkorysé a dluhopisy tzv. jižního křídla 

eurozóny reagovaly pozitivně (pokles výnosů, růst cen). Další 

impulsy ze strany ECB v dohledné době očekávány nejsou, 

pokud tedy nedojde ke zhoršení výhledu ekonomiky. 

Vedle zmíněné akce ECB si zmínku zaslouží také iniciativa, 

s níž původně přišli kancléřka Merkelová a prezident Macron, a 

jež byla Evropskou komisí přetavena do návrhu unijního fondu 

obnovy v objemu 750 miliard euro (z čehož 500 miliard by mělo 

připadnout na granty a 250 miliard by mělo jít formou úvěrů). 

Fond má být zaměřen na pomoc zemím nejvíce postiženým 

důsledky koronaviru, fungovat má v rámci rozpočtu EU – ručit 

za jeho závazky tak budou členové EU a všech 27 členských 

zemí musí fond schválit. Téma bude diskutováno na summitu 

EU 19. června, hledání shody si ale zřejmě vyžádá více času. 

Eurové bezrizikové sazby v květnu vzrostly, což byla reflexe 

lepšího postoje vůči riziku na globálních trzích. Desetiletý EUR 

úrokový swap vzrostl o necelých 5bp k úrovni -0,10 %. Výnos 

desetiletého německého vládního dluhopisu ale vzrostl téměř o 

15bp, na -0,45 %. Zprávy z ekonomiky eurozóny sice potvrzují 

pokles aktivity, jenž by měl kulminovat právě ve druhém 

čtvrtletí, sentiment je ale tažen spíše kroky ECB a nadějí, že letošní druhé pololetí již bude ve znamení oživení hospodářského 

růstu. Pro nejbližší týdny čekáme víceméně stabilitu eurových bezrizikových sazeb včetně výnosů německých vládních 

dluhopisů a případné výkyvy na obě strany, tedy včetně možných poklesů, by neměly být výrazné. V horizontu několika 

měsíců by ale měla převládnout tendence k jejich pozvolného růstu s tím, jak by se měla oživovat ekonomická aktivita. 
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CEE: MĚNY POSILUJÍ DÍKY LEPŠÍ GLOBÁLNÍ NÁLADĚ, ZÁROVEŇ ROSTOU CENY VLÁDNÍCH DLUHOPISŮ 

Středoevropské ekonomiky vykázaly v 1. čtvrtletí mezikvartální pokles HDP, jenž byl ale v případě Maďarska a Polska 

mírnější, než se čekalo, a v případě ČR byl pokles v souladu s očekáváním. Pokles by měl kulminovat ve 2. čtvrtletí, 

následně by ale mělo následovat hospodářské oživení. Centrální banky v ČR a Polsku dále snížily úroky, regionální 

měny ale vesměs posílily v reakci na lepší globální sentiment. Poptávka po vládních dluhopisech zůstává silná a 

vlády tak nemají problém financovat své potřeby navzdory vyšším rozpočtovým schodkům. 

Středoevropské ekonomiky vykázaly v 1. čtvrtletí mezikvartální 

pokles HDP, v případě Maďarska (pokles 0,4 % mezičtvrtletně a 

růst 2 % meziročně) a Polska (pokles 0,4 % mezičtvrtletně, růst 

1,7 % meziročně) byl však výsledek lepší, než se čekalo. Česká 

ekonomika klesla o 3,3 % mezičtvrtletně a 2 % meziročně, což 

byl výsledek v souladu s očekáváním. I středoevropský region 

by měl vykázat nejhlubší propady HDP ve 2. čtvrtletní, následně 

by se měly ekonomiky vydat k mezikvartálnímu růstu. 

V případě HDP České republiky byl pokles tažen propadem 

investičních výdajů a zásob, negativní příspěvek měl též 

zahraniční obchod. Spotřeba domácností meziročně stagnovala 

a jedinou růstovou položkou na straně agregátní poptávky byly 

výdaje vlády. Vesměs nejde o překvapivá zjištění a totéž platí o 

tvorbě HDP, kde byl pokles tažen odvětvími obchodu, dopravy, 

ubytování a pohostinství, a samozřejmě také zpracovatelským 

průmyslem. Za celý letošek čekáme pokles české ekonomiky o 

7,3 %, v roce 2021 by však měl růst HDP činit zhruba 5 %. 

ČNB v reakci na zhoršující se zprávy z ekonomiky a nejistoty 

ohledně trvání koronaviru počátkem května dále snížila svou 

hlavní sazbu: o tři čtvrtě procentního bodu, na úroveň 0,25 %. 

Další snížení nelze vyloučit zejména v souvislosti se silnější 

korunou, z výroků představitelů ČNB ale plyne, že záporné 

úroky nejsou žádoucí. Koruna začala v květnu posilovat s tím, 

jak se zlepšil sentiment vůči riziku. Počátkem června testovala 

úroveň 26,50 za euro a posílily také forint a zlotý. Pohyb těchto 

měn bude záviset hlavně na globálním sentimentu, v průběhu 

druhého pololetí nicméně čekáme jejich další posílení. 

Polská centrální banka koncem května snížila svůj hlavní úrok o 

40 bazických bodů na 0,10 % - historicky nejnižší úroveň. Další 

pokles sazeb NBP nečekáme a centrální banka bude situaci 

korigovat především skrze nákupy dluhopisů (tzv. kvantitativní 

uvolňování, přičemž NBP tento nástroj užívá velmi aktivně). 

Maďarská centrální banka s úroky nehýbala, nicméně pro trh 

bylo zklamáním, že se MNB nechystá navýšit nákupy vládních 

dluhopisů. Nákupy byly spuštěny počátkem května, objem ale 

zaostal za očekáváním a v uplynulých týdnech dokonce klesl. 

Vývoj středoevropských úrokových swapů a vládních dluhopisů 

byl v květnu ovlivněn především domácími faktory, v prvé řadě 

měnovou politikou. Výnosy vládních dluhopisů dále klesly 

v případě České republiky a Polska, což souviselo především 

se snížením úrokových sazeb tamních centrálních bank. 

V případě Maďarska výnosy dluhopisů na delších splatnostech 

vzrostly s tím, jak MNB naznačila, že nehodlá navýšit objemy nákupů vládních dluhopisů. Kratší výnosy na maďarské křivce 

naopak klesly s tím, jak posílil forint. Maďarská výnosová křivka se tak po předchozím zpolštění mírně napřímila a tato 

tendence může dle našeho názoru pokračovat i v dalších týdnech, zejména skrze pokles výnosů na kratších splatnostech. 

Výnosy vládních dluhopisů v ČR a Polsku budou pod vlivem předpokládané stabilizace bezrizikových sazeb v eurozóně, 

v případě Polska ale vnímáme prostor pro další pokles výnosů v souvislosti s probíhajícími nákupy dluhopisů do portfolia NBP. 

 

 

 

ČNB: Čerstvá prognóza pro českou ekonomiku (květen 2020) vs. 

předchozí prognóza (únor 2020) 

 

Zdroj: ČNB (www.cnb.cz) 
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AKCIOVÉ TRHY: DRUHÝ RŮSTOVÝ MĚSÍC V ŘADĚ DÍKY LEPŠÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI, UVOLŇOVÁNÍ 

RESTRIKCÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU A ŘADĚ OPATŘENÍ ZE STRANY AUTORIT NA PODPORU EKONOMIKY. 

VÝSLEDKY FIREM ZA 1. ČTVRTLETÍ JSOU VŠAK SLABÉ A VÝHLED NA 2. ČTVRTLETÍ JE JEŠTĚ MÉNĚ VESELÝ. 

V květnu pokračoval růst akcií, i když už ne tak prudký jako v dubnu. Americký index S&P 500 si připsal 4,5 % a technologický 

Nasdaq 100 dokonce 6,8 %, podpořen poptávkou po produktech ke komunikaci na dálku. Dalšími odvětvími s nejlepší 

výkonností byly Základní materiály (+6,7 %) a Telekomy (+6,0 %). Žádný ze sektorových indexů v USA neskončil v mínusu. 

Jinak tomu bylo v Evropě (+3,0 %), kde banky, pojišťovny a ropné společnosti uzavřely se ztrátou. Zhoršující se bonita klientů 

a déle trvající nízké úrokové míry jsou pro finanční sektor negativní. Akcie ropných společností pokračovaly ve své volatilitě 

navzdory prudkému nárůstu cen ropy. Vládní opatření na podporu ekonomiky jsou velmi silné v USA, ale také v Evropě, kde 

kromě stimulačních balíčků na úrovni jednotlivých států byl schválen i nový evropský fond pro obnovu ekonomik ve výši 

750 miliard euro. Také centrální banky intenzivně uvolňují měnovou politiku včetně vysokých odkupů dluhopisů. Nejsilněji 

rostoucí burzu v západní Evropě zaznamenalo Německo (+6,7 %), kde státní podpůrný balíček přesahuje 100 mld. EUR. 

Země nejvíce postižené koronavirem, jako je Itálie (+2,9 %) a Španělsko (+2,5 %), však v květnu také pokračovaly v akciovém 

růstu. Relativně nejslabší růst zaznamenaly rakouské akcie (+0,2 %), ty však byly v dubnu naopak nejsilnější. Výsledky 

společností za 1. čtvrtletí 2020 však nelze považovat za uspokojivé. Každým týdnem od počátku vyhlášení pandemie jsou 

negativně revidována očekávání na zisky, a to na základě nově zveřejňovaných čísel od společností. U zisků společností 

z amerického indexu S&P 500 se čeká pokles o 12,6 % meziročně v 1. čtvrtletí a o 42,8 % ve 2. čtvrtletí. Pro evropské 

společnosti je obrázek ještě méně radostný: v 1. čtvrtletí trh čeká pokles zisků o 36,8 % meziročně a ve 2. čtvrtletí dokonce o 

50,8 %. Z amerických společností, které již reportovaly (98 %), překvapilo 65,4 % pozitivně, přičemž dlouhodobý průměr je 

65 %. V Evropě, kde je výsledková sezóna teprve zhruba v polovině, však výsledky předčily očekávání jen u 46,4 % 

společností, přičemž dlouhodobý průměr je 50 %. 

Ve středoevropském regionu jsme zaznamenali další silný růst akcií, když si index CECEEUR připsal 5,8 %. Nejlépe na tom 

tentokrát bylo Polsko (+4,5 %), taženo energetickým, maloobchodním a bankovním sektorem. Pražská burza (+2,6 %) a 

maďarská (+2,0 %) skončily s méně výraznými přírůstky. Čínské (-0,3 %) a zejména hongkongské akcie (-6,8 %) patřily 

k několika málo výjimkám, které v květnu hlásily ztrátu. Důvodem byly geopolitické třenice mezi USA a Čínou, a to zejména 

kvůli rozhodnutí Číny zavést v Hong Kongu zákony o národní bezpečnosti, které potlačují lidská práva. Japonsko si však 

připsalo více než 8 %, podpořeno výrazným stimulačním balíčkem. Latinská Amerika (+6,2 %), Rusko (+8,4 %) či Turecko 

(+4,4 %) měly rovněž pozitivní vliv na index globálních rozvíjejících se trhů, který za květen posílil o 0,6 %. 

Německo 6,7% Česká republika 2,6% Chorvatsko 5,9% S&P 500 4,5%

Francie 2,7% Polsko 4,5% Srbsko 2,7% Stoxx Europe 600 3,0%

Velká Británie 3,0% Maďarsko 2,0% Bulharsko 1,2% MSCI Emerging markets 0,6%

Itálie 2,9% Rumunsko 9,1% Rusko (USD) 8,4% CECEEUR 5,8%

Španělsko 2,5% Rakousko 0,2% Turecko 4,4% Čína (Šanghaj) -0,3%

Zdroj: Bloomberg

Záp. Evropa CEE SEE, Rusko, Turecko Globální

Výkonnost akcií v květnu 2020
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KREDIT: NA TRHY SE VRÁTIL OPTIMISMUS 

Pandemie pod kontrolou, uvolňování restrikcí a očekávání oživení ekonomiky ve druhé polovině roku: to jsou hlavní faktory, 

které stojí za optimismem na finančních trzích pozorovaným v květnu. Kreditní trhy performovaly velmi silně, spready se 

utahovaly a vymazaly tak dosud velkou část ztrát od března letošního roku. Také ceny ropy se odrazily ode dna, což pomohlo 

zejména energetickým firmám a zemím závislých na cenách ropy. Trhy příliš nereflektovaly zvýšení napětí mezi USA a Čínou. 

Spread hlavního evropského indexu iTraxx main se v květnu utáhl o 8 bodů a spread indexu finančního sektoru iTraxx 

Financial senior poklesl dokonce o 16 bodů. Spread indexu iTraxx Crossover, který zahrnuje CDS dluhopisů s neinvestičním 

ratingem, se snížil o 64 bodů. Americký high yield index spread klesl o 84 bodů. Spread JP Morgan indexu zahrnující 

dluhopisy společností z rozvíjejících se zemí s investičních ratingem se v květnu snížil o 36 bodů. Spread stejného indexu 

obsahující dluhopisy s neinvestičním ratingem poklesl o 112 bodů. 

Výsledková sezona za druhý kvartál bude pravděpodobně velmi špatná a většina zemí vykáže hluboké poklesy HDP, přičemž 

fundamenty firem a bank se mohou zhoršovat po několik následujících čtvrtletí. Na druhou stranu odezva centrálních bank a 

lokálních vlád ve formě fiskálních a monetárních impulsů a úlev je obrovská. Také nákupy korporátních dluhopisů ze strany 

ECB představují důležitou technickou podporu pro kreditní trh. Nejistota nicméně zůstává vysoká. Velkým rizikem je druhá 

vlna pandemie po rozvolnění restrikcí. Kreditní spready se tak dle našeho názoru zatím nevrátí na úrovně před pandemií.  
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Descriptions, evaluations and conclusions (hereinafter “Statements”) provided in the form of miscellaneous texts reflect the opinions of the author of the 

respective text and apply to the time of their creation. Statements presented in these texts may not be always up-to-date or the author may modify them later, e.g. 

in case of change in external factors, but without modifying the original text. Statements may change without prior notice by the author or the Company. 

All provided historical data shall have only limited informative value and the future condition cannot be inferred from historical values. 

All information is provided exclusively for the purposes of information and cannot be considered as advertising, recommendation or any other type of consultancy 

in the field of financial, investment, legal or tax issues. Statements provided by the Company shall not be used as the basis for any conduct or decisions and do 

not constitute any offer or encouragement for trade in any financial instruments. Statements do not reflect the statement addressee’s specific and unique situation. 

At the same time, Statements are not intended as a brokerage service to conclude trades in any financial instruments or for brokering services of any nature. 

The authors of the individual texts are the Company’s employees and no part of the rewards given to such employees has been and will be directly or indirectly 

associated with specific Statements. If the Czech National Bank (which supervises over the Company) or another domestic or foreign administrative authority or 

institution supervising over the financial market is mentioned in the text, this mention cannot be construed as if the institutions guarantee revenues from the 

financial instruments or investment services specified in the text or recommend such instruments or services. 

The Company and/or companies that form a group with the Company, its executive bodies, management and employees may have interests associated with 

financial instruments to which the information presented in the provided texts is related and with associated Statements. 

Persons who come into contact with texts containing Statements should seek proper information on the existence of limited distribution of such texts due to 

different legal environments in individual countries of the world and should be aware that failure to comply with any such limitation could result in a breach of the 

laws of the respective country. 

This document (and its annexes) is intended exclusively for its addressee(s) and may contain proprietary and/or confidential information. 

Distribution, disclosure or any other unauthorized handling with this document is prohibited. If you receive it by mistake, delete it and inform the sender 

immediately. 


