Komentář k 31. červenci 2016
Dluhopisové trhy
Po britském referendu se kurz dostal na hladinu 27,15 Kč/EURO, ze které se pak ale vrátil
znovu k hladině závazku ČNB.
Obecně makro data přicházející z EMU, ale i USA jsou velmi slušná a pozitivně překvapují
finanční trhy. V průběhu července Evropská centrální banka nakoupila státní dluhopisy a
ostatních aktiva v rámci programu kvantitativního uvolňování v celkovém objemu 80,6 mld.
EUR.
V průběhu července nedošlo k žádné primární aukci SDD ani SPP. MF neprovedlo ani žádné
přímé prodeje dluhopisů na sekundárním trhu. V červenci MF pokračovalo ve výměnných
operacích na sekundárním trhu, při nichž stáhlo z oběhu dluhopis VAR 16 a VAR 17 v
objemu 0,7 mld. CZK a 0,15 mld. CZK a nahradilo je dluhopisy maturující později. V srpnu
MF plánuje celkem 3 aukce SDD s původní dobou splatnosti 3,5; 8,1 a 11 let s maximální
jmenovitou hodnotou nabízenou v konkurenční části aukce 6, 4 a 6 mld. korun respektive.
Očekáváme, že MF do konce roku 2016 prodá ještě zhruba dalších 150 mld. CZK v SDD
(včetně srpnových aukcí).
V průběhu července došlo k poklesu výnosů českých státních dluhopisů po celé délce
výnosové křivky.

Akciové trhy
Úvod červencového měsíce patřil dozvukům britského referenda o vystoupení z Evropské
unie. Centrální bankéři dodali akciovým trhů oporu ujištěním, že jsou připraveni vyhlazovat
případné obtíže vyplývající z rozhodnutí ostrovní země opustit evropský blok.
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil zátěžové testy bank, obecně se kvalita
kapitálové pozice bank proti poslednímu testu zlepšila. S akciovými trhy v červenci hýbala
také probíhající výsledková sezóna. A to zejména v zámoří, kde ke konci měsíce reportovalo
v rámci indexu S&P 500 přes 300 firem.
Pražská burza v červenci výrazně posílila, když si připsala 7,94%. Pražský index PX ve
výkonnosti překonal i tři regionální burzy, polský WIG20 o +4,76%, maďarský BUG o +2,99%
a rakouský ATX o 1,38%.

