Komentář k 31. srpnu 2016
Dluhopisové trhy
Míra nezaměstnanosti je na své rovnovážné úrovni, příjmy domácností se zvyšují, avšak
ekonomika v první polovině roku vzrostla pouze o 1%. Nicméně makro data ukazují, že třetí
kvartál se chce vytáhnout: GDPnow atlantského Fedu implikuje růst ekonomiky o 3,4% ve
třetím kvartále. Nepříjemností ve výhledu je pokles zisků firem -9,3% q/q. Zároveň se
očekává, že FED zvýší sazby až po prezidentských volbách, tedy v prosinci.
S příchodem nové bankovní rady v ČNB podle očekávání nedošlo ke změně její
politiky a navázala tak na tu minulou. Nejbližší měsíce čekáme stabilní kurz na hladině
závazku a možné zavedení záporných sazeb je jen velmi málo pravděpodobné. Podle
předběžného odhadu ČSÚ rostla ve druhém čtvrtletí česká ekonomika o 0,9% mezičtvrtletně
a 2,5% meziročně. Trh práce zůstává silný, když míra nezaměstnanosti se drží zhruba kolem
4%. Jediné negativní překvapení tak způsobilo PMI za červenec, které skončilo pod hranicí
50 bodů. V červenci došlo ke zvýšení meziroční inflace z červnových 0,1% na 0,5%.
V průběhu srpna MF v rámci primárních aukcí prodalo dluhopisy v hodnotě 15,3 mld.
CZK. Celkově proběhly 3 aukce dluhopisů (SDD) s dobou splatnosti 3, 7 a 10 let v objemu
6,8 mld., 2,0 mld. a 6,5 mld. korun respektive. MF v srpnu neprovedlo žádné aukce státních
pokladničních poukázek (SPP) a pokračovalo tak ve své strategii nahrazení emise SPP
vydáváním SDD. V září MF plánuje 2 aukce SDD s původní dobou splatnosti 3,5 a 15,5 let s
maximální jmenovitou hodnotou nabízenou v konkurenční části aukce 5 a 7 mld. korun
respektive.
Akciové trhy
Obchodování na finančních trzích v srpnovém měsíci rozvířily zejména makroekonomické
faktory. Hned v úvodu se o slovo přihlásila japonská vláda, která oznámila rozpočtový stimul
v celkovém rozsahu 28,1 bil. jenů. Cíl je jasný – podpořit anemický růst hospodářství země
vycházejícího slunce. Britská centrální banka snížila referenční sazbu o 25 bazických bodů a
oznámila další kolo nákupů státních dluhopisů (60 mld. GBP v horizontu půl roku). Přidala
také nákupy korporátních dluhopisů (10 mld. GBP) a dodatečné půjčky bankám (100 mld.
GBP).
Po silném červenci pražská burza v srpnu oslabila o 2,6%. Pražský index zaostal za všemi
svými regionálními konkurenty: vůči polskému WIG20 o -4,5%, maďarskému BUX o -3,8% a
rakouskému ATX dokonce o 6,2%. Srpen byl ve znamení výsledkové sezóny. Své kvartální
či pololetní hospodaření zveřejnilo hned deset společností.

