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Obavy o roční výhled 1,62 
U GBPUSD máme do konce roku extrémně býčí očekávání (1,62), takže 
včerejší ostrý zlom pod 200denní klouzavý průměr byl znepokojivý. 
Katalyzátorem bylo zklamání z výrobního indexu PMI, který sklouzl z 51,9 
na 51,5, nestoupl na 52,0 (překvapivý pokles amerického indexu ISM 
traderům takové starosti nedělal). Pozitivní ekonomické údaje by obavy z 
poklesu uvolnily. Britský stavební PMI vykázal smíšené výsledky - 
hodnotou 57,3 se dostal pod očekávaných 57,5, ale nad červencových 
57,1. Lehký vzestup podpořil sentiment i růst výroby, který sice mírně 
zpomalil, ale zůstává na zvýšené úrovni. Nejde o výrazný posun k lepšímu, 
ale možná stačí k udržení GBPUSD v konsolidaci nad retracementem a 
klíčovým supportem na 1,5170. 
  
Britská ekonomika zůstává silná 
Náš býčí výhled připomíná, že trh podceňuje sílu britské ekonomiky a 
špatně odhaduje záměry BoE pro boj s inflací. Guvernér BoE Caney 
hovořil v Jackson Hole poměrně optimisticky, když přešel bez povšimnutí 
riziko poklesu globální ekonomiky. Nic, ani potíže Číny, nemůže "šířit další 
deflační tlaky za politický obzor,"nicméně "vývoj probíhající v Číně 
pravděpodobně nezvrátí proces zvýšení sazeb." To naznačuje, že pokud 
zůstane ekonomika silná, BoE je pravděpodobně na cestě ke zvýšení 
úrokových sazeb na začátku roku 2016. Výraznější přesvědčení ohledně 
směru BoE v souvislosti se směrem sazeb by mohlo přeprodanou GBP 
postrčit tam, kde o to stojíme.  
  
 

Čekání na oživení GBPEkonomika
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Očekávalo se, že nízké ceny ropy výrazně ovlivní minulý týden zveřejněné 
údaje o kanadském HDP. Červnové údaje byly meziměsíčně 0,5% oproti 
očekávaným 0,2%. Navíc celoročně počítané výsledky druhého čtvrtletí 
vyšly meziročně na -0,5%, což je víc než meziroční odhad -1%. Ačkoli jsou 
tyto údaje vyšší, než se očekávalo, vycházejí záporně. Kanada nyní vešla 
formálně do recese. Jinými slovy to znamená dvě čtvrtletí hospodářského 
oslabování za sebou. Země bezesporu strádá nízkými cenami komodit. 
  
Kanadskou ekonomiku oslabují tři hlavní problémy. Především je to třetí 
čtvrtletní pokles investic v řadě. Investice jsou nezbytné pro podporu růstu 
pracovních míst. Navíc slabé výsledky HDP nelze vysvětlit jen nízkými 
cenami komodit. Hlavním oblastem kanadského průmyslu klesají výnosy. 
Například stavební průmysl poklesl od loňského prosince o 3,2%. 
Podstatný je i růst zadlužení domácností. Ačkoli spotřeba domácností 
roste, její hlavní součástí je růst zadluženosti. 
  
USDCAD se obchoduje kolem ročního maxima. Současný růst cen ropy 
poskytne zemi možnost nadechnout se, protože ropný průmysl je pro ni 
klíčový. Ale ačkoli se ropa WTI drží nad 45 dolary za barel, před necelým 
týdnem byla pod 40 dolary. Volatilita je nyní skutečně masivní. Vzestup ale 
může být jen přechodný a my stále hledáme potvrzení v konsolidaci. 
  
Přesto si myslíme, že i přes pokles čtvrtletního HDP získá AUD pozitivní 
tah, protože kanadskou měnu posílí jakýkoli vzestup cen ropy. I přes 
budoucí odložení amerického zvýšení sazeb pár zřejmě míří k otestování 
úrovně 1,3000.

Kanada oficiálně vstupuje do receseEkonomika
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Držte tempo 
Výsledky z Brazílie vypadaly pochmurně už před týdnem. Zpomalování 
brazilské ekonomiky se zrychlilo ve druhém čtvrtletí, kdy HDP klesl 
mezičtvrtletně o 1,9%, zatímco v prvním čtvrtletí poklesl měziměsíčně o 
0,7%. Minulý týden jsme bohužel nedostali optimistické zprávy, proto 
průmyslová výroba poklesla v červenci meziročně o 8,9% oproti 
očekávaným -6,3% a - 2,8% v srpnu. 
  
Politika BCB zůstává nezměněna 
Minulý čtvrtek se BCB rozhodla nechat sazbu Selic nezměněnou na 
14,25%, protože inflace se ustálila pro rok 2016 na 5,50%. I když se cíle 
BCB 4,5% v roce 2016 nepodaří dosáhnout, trh stále věří, že centrální 
banka je odhodlaná dovést inflaci na tuto úroveň. 
  
Politická nejistota ubližuje BRL 
Centrální banka podle našeho názoru zatím odvádí svou práci a jakékoli 
dodatečné zvýšení sazby Selic by na ekonomiku dolehlo zvýšenými 
náklady v souvislosti s růstem a mírou nezaměstnanosti, nedošlo by k 
celkovému dopadu. Teď jsou na řadě politici, aby odvedli svou práci a 
dostali zemi zpátky na správnou cestu. Kongres musí najít  nové zdroje 
příjmů a snížit výdaje, aby řešil deficit. Tato situace není udržitelná 
dlouhodobě a čím déle potrvá, tím větší škody napáchá na ekonomice. 
Přetrvávající politická nervozita nahlodává důvěru investorů a těžce 
zatěžuje real. USD/BRL od začátku roku stoupl o více než 40% a minulou 
středu dosáhl hodnoty 3,81 - nejvyšší hodnoty od prosince 2002- a 
nevidíme žádný důvod, proč by měl real dál ztrácet hodnotu. 
 

USD/BRL snad proletí střechouFX trhy
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Evropská centrální banka minulý týden zachovala svou hlavní úrokovou 
sazbu nezměněnou na 0,05%. Na následující konferenci prezident ECB 
Mario Draghi zmínil, že se objevila nová rizika jako například nižší ceny 
komodit a silnější euro. Proto byl výhled růstu a inflace na další dva roky 
snížen. Růst v eurozóně by měl dosahovat v roce 2015 1,4%, nikoli 1,5%. V 
roce 2016 se místo 1,9% očekává 1,7%. Draghi ještě dodal, že inflace se v 
příštích měsících může přehoupnout do záporných hodnot Jinými slovy, 
eurozóna se může přechodně dostat do deflace. EUR-komplex se proto 
minulý týden propadl a euro se nyní obchoduje kolem hodnoty 1,1140 
dolaru. 
  
Myslíme si, že nejdůležitější informací, která na konferenci zazněla, je 
možné rozšíření programu nákupu dluhopisů ECB. Je zřejmé, že 
kvantitativní uvolňování se považuje za hlavní nástroj, jak Evropu vrátit na 
cestu k oživení a udržitelného růstu. Nicméně v Japonsku i USA, kde se 
tento monetární přístup požil, se ukázalo, že výsledky jsou nepřesvědčivé. 
Myslíme si, že v současnosti je jediným pozitivním výsledkem dosažení 
vysokých cen akcií. Minulý čtvrtek akciové trhy uvítaly možné prodloužení 
kvantitativního uvolňování a DAX uzavíral na 1.51%. 
  
Ve střednědobém výhledu zůstáváme u EUR-komplexu medvědí, protože 
si myslíme, že kvantitativní uvolňování způsobí jen falešný sentiment pro 
tok peněz, které se alespoň po nějakou dobu pohrnou k akciím. Hlavním 
problémem je z našeho pohledu skutečnost, že jednotlivé země nemohou 
svou měnu devalvovat. Tempo růstu eurozóny je závislé na nejsilnější 
ekonomice - Německu. Ostatní evropské státy mohou udržet toto tempo 
jen pomocí úsporných opatření. Proto se poměr HDP a dluhu u Řecka 
vyhoupl na 180%. Na druhou stranu se ale zdá, že Německo je jedininý 
stát, který zatím dokáže svůj dluh kontrolovat.

Mario Draghi je ochoten rozšířit kvantitativní uvolňování Ekonomika
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Deflační obavy 
Švýcarská inflace klesla hlouběji do záporné oblasti a podpořila obavy z 
přetrvávající hrozby deflace. Švýcarský Federální statistický úřad oznámil 
pokles inflace spotřebních cen o -1,4% oproti meziročním -1,3% a mírné 
zlepšení v měsíčních hodnotách -0,2% z -0,6%. Ale drobné zlepšení v 
měsíčních výsledcích představuje pro SNB jen nepatrnou úlevu. Srpnové 
spotřebitelské ceny vykazují oslabení ve všech hlavních kategoriích s 
výjimkou potravin a nealkoholických nápojů. 
  
CHF by mělo podnítit carry obchody 
Švýcarský hlavní indikační barometr KoF v srpnu překvapivě vzrostl ze 
100,4 (očekávání 100,3) na 100,7. Posledních pět let je ale hlavní KoF 
indikátor velice volatilní a nesloužil jako solidní vodítko pro výhled růstu 
švýcarského HDP. Proto vzhledem k ostatním dostupným ekonomickým 
indikátorům zůstáváme se švýcarským hospodářským výhledem ohledně 
CHF medvědí. Švýcarský růst a výhled inflace jsou slabé a SNB bude držet 
politiku uvolněnou, což povzbudí obchodníky využít CHF jako měnu pro 
platbu carry obchodů. Návrat slabšího CHF po po krátkém posílení 
vzhledem k nákupům bezpečné měny, což může SNB trochu uklidnit. 
Stejně jako převažující negativní sentiment. Prezident SNB Jordan ale 
nechce ponechat CHF jen v rukou trhů, takže zopakoval, že banka je 
připraveny v případě potřeby intervenovat do FX trhů a varoval, že 
depozitní sazba může být v případě potřeby snížena (momentálně činí 
-0,75%). O víkendu Jordan oznámil: " Budeme muset žít nějakou dobu se 
zápornými úrokovými sazbami." Ačkoli existují určité obavy ohledně 
spolehlivosti SNB, zvlášť po nečekaném uvolnění minima EURCHF, trhy 
pomalu obnovují put pozice u SNB. 

CHF zůstává slabýFX trhy
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Nekomerční zobrazení Mezinárodního měnového trhu (IMM) je 
použité na vizualizaci toku peněz od jedné měny ke druhé. 
Obvykle je vnímáno jako opačný indikátor, pokud pozice 
dosáhnou krajní meze. 

  
Data IMM zachycují pozice investorů v týdnu končícím  25. srpnem 2015.  

  
Krátké pozice AUD během léta nadále masivně rostly a přivedly AUD/USD 
na úroveň, která se naposledy objevila v dubnu 2009. Ačkoli trh nečekal 
od Australské rezervní banky žádné zvýšení sazeb, zmatek v Číně a obavy o 
globální růst stlačily AUD níž a výrazně podpořily krátké pozice. 
  
Prudká změna pozic se objevila u JPY. Celkové krátké pozice se snížily ze 
35% na 15%, protože dolarové býky ovládl nerizikový sentiment. 
Očekáváme ale, že celkové krátké pozice jenu v následujícím týdnu 
vzrostou, protože současné výsledky z Japonska jsou spíš slabší. 
 

IMM nekomerční zobrazení pozicFX trhy
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UPOZORNĚNÍ 
Přes veškerou snahu zajistit, aby citované údaje a analyzovaná data, z nichž tento dokument vychází, 
byly spolehlivé, není možné garantovat jejich správnost a společnost Swissquote Bank ani její dceřiné 
společnosti neodpovídají za případné chyby nebo opominutí, ani za správnost, celistvost nebo 
spolehlivost uváděných informací. Tento dokument nezakládá podstatou doporučení pro prodej a/ 
nebo nákup jakýchkoli finančních produktů a nelze jej považovat za návrh a/nebo nabídku ke vstupu do 
jakékoli transakce. Tento materiál je ekonomickou analýzou a není míněn jako investiční doporučení, 
návrh na obchod s cennými papíry nebo jakoukoli jinou investici. 
 
Každá investice zahrnuje určitou míru rizika, ale riziko ztráty při obchodování na mimoburzovních 
finančních trzích (Forex) je podstatné. Pokud uvažujete o obchodování na těchto trzích, měli byste si 
být tohoto rizika vědomi, abyste se před investováním dokázali kvalifikovaně rozhodnout. Předkládaný 
materiál nemá sloužit jako obchodní doporučení nebo strategie. Swissquote Bank se snaží pracovat se 
spolehlivými a ucelenými informacemi, ale netvrdíme, že jsou zcela přesné a kompletní. Není naší 
povinností informovat vás, pokud se názory nebo údaje uváděné v tomto materiálu mění. Ceny 
uváděné v této analýze slouží jen jako orientační informace a nepředstavují odhadovanou cenu 
cenných papírů nebo jiných finančních instrumentů. 
 
Tuto analýzu lze distribuovat jen za podmínek povolených platnou legislativou. Nic v této analýze 
nezakládá tvrzení, že kterákoli z obchodních strategií nebo doporučení odpovídají individuálním 
podmínkám příjemce a nejsou ani jinak míněny jako osobní doporučení. Tato analýza je zveřejněna 
výhradně k informačním účelům, nejedná se o reklamu a není míněna jako návod nebo nabídka ke 
koupi nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů nebo jiných finančních instrumentů v rámci jakékoli 
jurisdikce.

V souvislosti se spolehlivostí, úplností nebo přesností informací uváděných v tomto materiálu se 
neposkytují  žádné záruky, s výjimkou informací týkajících se Swissquote Bank, jejích dceřiných 
společností a poboček. Totéž se týká informací a přehledu o cenných papírech, trzích nebo vývoji 
uváděném v analýze. Swissquote Bank nezaručuje investorům zisk, nebude se podílet na zisku a 
nepřijímá zodpovědnost za případné ztráty. Investice zahrnují riziko a investoři by měli svá rozhodnutí 
činit prozíravě a uvážlivě. Příjemci této analýzy by ji v žádném případě neměli zaměňovat za uplatnění 
vlastního rozhodnutí. Všechny názory vyjádřené v této analýze slouží výhradně k informačním účelům, je 
možné je bez upozornění změnit a mohou se lišit od názorů jiných součástí Swissquote Bank nebo s 
nimi být v rozporu, pokud se liší v předpokladech a kritériích. Swissquote Bank neručí a nezodpovídá za 
žádné transakce, výsledky, zisky nebo ztráty vzniklé na základě této analýzy nebo jejích částí.  
 
Analytický tým uvádí, aktualizuje nebo stahuje zprávy výhradně podle uvážení Strategy Desk 
Swissquote Bank. Předkládaná analýza vychází z mnoha předpokladů. Různé předpoklady a východiska 
mohou vést k odlišným závěrům. Analytici zodpovědní za přípravu tohoto materiálu mohou čerpat 
podklady od pracovníků trading desk, sales a dalších oddělení za účelem shromáždění, syntézy a 
interpretace informací o dění na trzích. Swissquote Bank není povinna aktualizovat informace obsažené 
v analýze a nezodpovídá za žádné důsledky, zisky nebo ztráty vycházející z těchto informací jako celku 
nebo jejich části. 
 
Swisquote Bank výslovně zakazuje jakoukoli redistribuci tohoto materiálu jako celku nebo jeho částí 
bez písemného souhlasu Swissquote Bank a nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli jednání třetích 
stran konané v tomto ohledu. © Swissquote Bank 2014. Všechna práva vyhrazena.


