Komentář k 30. dubnu 2016
Dluhopisové trhy
Vývoj cen ropy v dubnu pokračoval pozitivně a přispěl tak k pozitivní náladě na globálních
trzích. Pozitivní dopad na trhy měla v dubnu makroekonomická data, a to zejména z
rozvinutých zemí. Ve Španělsku a v USA to byla nad očekávání dobra data z trhu práce, v
Eurozóně pak nulová meziroční změna inflace oproti očekávanému poklesu. Pozitivně oproti
očekávání vyšly také odhady HDP pro USA a Německo. Začátek výsledkové sezóny v USA
a Evropě byl smíšený - slabá čísla sice často překonávala ještě pesimističtější očekávání
trhu, společnosti však mnohdy zhoršily svůj výhled. ECB přinesla detaily k nákupům
korporátních dluhopisů, absence signálů směrem k dalšímu uvolnění měnové politiky ale na
trhy působila negativně. FED zopakoval, že zvyšování úroků neuspěchá. Cena ropy a
dalších komodit rostla, podpořená technickými faktory a oslabením dolaru. Bankovní rada
ČNB ponechala na svém zasedaní počátkem května politiku beze změny: kurzový závazek
nebude ukončen dříve než v roce 2017, pravděpodobně ale spíše až v půlce roku 2017. V
případě, že se nízká inflace přelije do inflačních očekávání, je ČNB připravena svou politiku
dále uvolnit. Zmíněná byla možnost posunutí kurzového závazku na slabší úrovně ze
stávajících 27 korun za Euro. Běhen dubna výnosy většiny českých dluhopisů mírně rostly
nebo zůstaly na podobné úrovni jako na konci března. V průběhu dubna nejvíce rostly
výnosy 4-8 letých státních dluhopisů. V dubnu proběhly dvě vlny emisí střednědobých a
dlouhodobých státních dluhopisů. Celkově v dubnu MF vydalo 21,1 mld. CZK dluhopisů, z
toho 12,7 mld. CZK v dvouletých dluhopisech, 1,6 mld. CZK v osmiletých dluhopisech a 6,8
mld. CZK v dluhopisech s dobou splatnosti vyšší než 9 let.
Akciové trhy
Měsíc duben byl na americkém trhu ve znamení výsledkové sezóny. V současnosti již
odreportovala své výsledky více než polovina amerických firem, konkrétně z indexu S&P své
výsledky již zveřejnilo více než 80 % společností. Celkově společnosti v indexu S&P
reportovaly tržby necelé 1 % pod odhady analytiků, zisky naopak byly téměř 4 % nad
očekáváním. Oproti minulému roku jsou tržby v agregátním vyjádření nižší o 2,7 %, zatímco
zisky meziročně klesly o 9 %.
Pražská burza v dubnu zaznamenala necelý 2% růst, od začátku roku však výkonnost
indexu stále značí více než 4% propad. V regionálním srovnání si pražský index vedl dobře
oproti polskému WIG20 (ten klesl o 5,1 %) a maďarskému BUX (růst o 1,6 %), naopak
zaostal oproti rakouskému ATX (ten rostl o 2,6 %).
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