Komentář k 31. březnu 2016
Dluhopisové trhy
Rozdíl (spread) mezi výnosy českých a německých dluhopisů se během května zvýšil, když
výnosy českých bondů se mírně zvýšily a výnosy německých dluhopisů se naopak snížily.
Za tím pravděpodobně stála nižší než očekávaná inflace v Německu a v eurozóně, která
poslala výnosy mírně dolů.
V průběhu května vydalo MF střednědobé a dlouhodobé dluhopisy v hodnotě 5,6 mld. CZK.
Vydaný objem státních pokladničních poukázek dosáhl v květnu 5 mld. CZK. I nadále tak MF
vydává dluhopisy na krátkém konci a jen relativně málo dluhopisů vydává na dlouhém konci
výnosové křivky. Podle aktuálního emisního kalendáře bude MF vydávat střednědobé a
dlouhodobé dluhopisy až na konci června a i nadále v relativně malém objemu (maximálně
13 mld. CZK). Větší emisi čekáme v červenci, kdy MF maturují dluhopisy za téměř 28 mld.
CZK. I nadále platí, že zahraniční investoři mají o české státní dluhopisy zájem. Respektive
mají zájem o koruny z důvodu očekávaného budoucího posílení koruny po exitu z kurzového
závazku. V květnu výnosy českých státních dluhopisů mírně rostly nebo zůstaly na podobné
úrovni. K tomu přispěla vyšší než očekávaná inflace. Postupný nárůst domácích inflačních
tlaků by měl v následujících měsících výnosy mírně zvyšovat.
Akciové trhy
Výsledková sezóna na americkém trhu je již u konce a pozornost investorů se tak pro
nejbližší období upne především na makro data. Index S&P 500 se obchodoval na
rekordních úrovních nad 17 násobkem forwardového ukazatele P/E, což je nad svým
dlouhodobým průměrem kolem 15x. Závěrem května index S&P již podruhé otestoval
důležitou hranici resistence 2100 bodů, nad kterou se krátce podíval. Impuls poskytl pozitivní
vývoj ceny ropy, která se krátce podívala přes hranici 50 $ za barel, pozitivní data z americké
ekonomiky (pokračující růst na americkém realitním trhu i trhu práce, včetně nahoru
revidovaného růstu HDP za první kvartál), a snižující se obavy z Brexitu.
Pražská burza v květnu zaznamenala pokles o 2,4%, po očištění o dividendy se pokles
pohyboval kolem 1%. V regionálním srovnání si pražský index vedl dobře oproti polskému
WIG20 (ten po očištění o dividendy klesl o 4,6%) i rakouskému ATX (po očištění o dividendy
klesl o 1,4%).

