Komentář k 30. červnu 2016
Dluhopisové trhy
Díky Brexitu se očekává zpomalení české ekonomiky i ekonomiky eurozóny jako celku o cca
0,4. Toto zpomalení povede ke snížení růstu českého HDP zhruba o 0,6-0,7 procentního
bodu v následujících 12 měsících. Koruna díky kurzovému závazku na oznámení o Brexitu
skoro nereagovala a oslabila maximálně jen o 0,5% v prvních dnech. Během červnového
zasedání Bankovní rada ČNB pouze konstatovala, že Brexit představuje nejistotu pro
budoucí vývoj. Očekává se, že se inflace v roce 2017 bude pohybovat jen mírně nad 1% a
nedojde k návratu k 2% cíli ČNB. Z toho důvodu očekáváme prodloužení kurzového závazku
zhruba o rok až do závěru roku 2018. V červnu Ministerstvo financí vydalo svoji
aktualizovanou strategii financování a řízení státního dluhu České republiky pro 2016.
MF v červnu prodalo v aukcích celkově 0,02 mld. CZK v SPP. MF dále uvádí možnost
snížení státních pokladničních poukázek (SPP) v oběhu a jejich případné nahrazení
střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy (SDD) bez výnosu. V první polovině roku
2016 bylo emitováno 91,6 mld. CZK ve střednědobých a dlouhodobých dluhopisech. V druhé
polovině roku 2016 MF plánuje vydat minimálně 50 mld. CZK v SDD. V průběhu července
očekáváme stabilní vývoj výnosů dluhopisů, referendum o Bretixu na ně mělo minimální
dopad. V horizontu 6 měsíců by mělo dojít k mírnému růstu výnosů státních dluhopisů po
celé délce výnosové křivky.
Akciové trhy
Měsíc červen byl díky Bretixu charakteristický výrazně turbulentním vývojem na akciových
trzích, nervozita byla patrná z indexu volatility VIX, který při svém vrcholu vystoupal až na
téměř 26 bodů. Londýnská burza odepsala nejvíce ve své historii. Výprodejová vlna zasáhla i
americké akciové indexy, a to propadem přes 5%. Libra se propadla na 31leté minimum. Na
závěr měsíce však začaly akciové trhy ztráty korigovat a během posledních tří dní smazaly
velkou část propadu. Navzdory tomu, že britské akcie se již dostaly nad své čtvrteční
hodnoty, britské banky zůstávají stále 25-30% pod svými původními úrovněmi.
Pražská burza v červnu zaznamenala výrazný pokles o 8,6%. Po očištění o dividendy se
ztráta pohybovala kolem 6%. V regionálním srovnání pražský index ztrácel oproti
maďarskému BUX (-2,46%) i polskému WIG20 (ten klesl o 0,5%), relativně shodně si vedl
oproti rakouskému ATX (-6,46%). Nejvíce na výsledky britského referenda doplatila rakouská
Erste Group, která ztrácela bezmála 18%. Dalším dvěma bankovním titulům na pražské
burze, Komerční bance i Monetě Money Bank se podařilo ztráty lépe zkorigovat a za červen
odevzdaly kolem 6%.

