Komentář k 30. září 2016
Dluhopisové trhy
Současné úrokové sazby jsou udržovány uměle nízko prostřednictvím velmi uvolněné
monetární politiky předních světových centrálních bank. Všechny významné centrální banky
zasahují, či nedávno zasahovaly, také přímo do dluhopisových výnosů skupováním
střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů v masovém měřítku.
ECB informovala, že neukončí kvantitativní uvolňování najednou, ale postupně. Bloomberg
napsal, že dokonce panuje mezi členy bankovní rady konsensus, že ECB bude postupně
snižovat měsíční nákupy o 10 mld. EUR. Mimochodem, MMF ve své nové prognóze
doporučuje ECB nadále udržovat uvolněnou měnovou politiku.
Americká centrální banka ponechala na posledním zasedání sazby beze změny. A jak se
dalo očekávat, tak naznačila, že sazby v následujících měsících zvýší. Trh je stále opatrný a
očekává zvýšení sazeb do konce roku s pravděpodobností 64 procent.
Blížící se konce umělého oslabování koruny láká investory k nákupu a ČNB musí na trhu
zasahovat, aby svůj kurzový závazek dodržela. V září došlo k výraznému poklesu výnosů
státních dluhopisů na krátkém konci výnosové křivky. Tento pokles výnosů byl způsoben
dalším vysokým přílivem zahraničního spekulativního kapitálu směřovaného právě z velké
části do dluhopisů. K určitému poklesu výnosů došlo také na dlouhém konci dluhopisové
výnosové křivky. Vzhledem k tomuto přílivu musela ČNB dle vývoje dekádní bilance
pravděpodobně intervenovat v září na trhu v objemu 30-50 mld. CZK.
Akciové trhy
Evropské akcie byly pozitivně motivovány ekonomickými daty, která ukázala, že se
ekonomiky nacházejí v dobré kondici a současně pobrexitovská data prozatím nepotvrdila
obavy ze zpomalení regionu. Bank of England ve snaze předcházet očekávanému
zpomalení hospodářského růstu snížila hlavní úrokovou sazbu na 0,25 %. Mimoto oznámila
nákupy státních dluhopisů v hodnotě 60 miliard GBP a korporátních cenných papírů za 10
miliard GBP.
Zisky amerického trhu byly naproti tomu i navzdory povzbudivým číslům z amerického trhu
práce o něco nižší, neboť solidní kondice americké ekonomiky opět oživila téma růstu
úrokových sazeb, k němuž by mohlo dojít ještě v tomto roce.
V USA zatím zůstávají zisky na nižší úrovni (o 4 %) v porovnání s minulým rokem.
Evropským firmám poklesly v uplynulém kvartálu zisky výrazněji, a to o více než 10 %. I zde
zaznamenaly nejhorší výsledky energetika a finanční sektor. Japonskému akciovému trhu se
s poklesem zisků o zhruba 22 % dařilo ještě hůř. Velký vliv na výsledky exportérů měl
zejména silný jen.

