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Zatímco BoE na sebe minulý týden upoutala pozornost, Norská banka 
znovu naznačila, že základním tématem pro rok 2016 budou umírněné 
centrální banky. Norská banka podle očekávání udržela klíčové sazby na 
0,75%. Celkové hodnocení bylo o něco neutrálnější než v září, ale opravdu 
jen o chloupek. Banka potvrdila, že ekonomika od zářijového zasedání 
oslabila víc, než se očekávalo. Banka poukázala na sníženou spotřebu 
domácností jako na hlavního viníka. Pokud se jedná o inflaci, ta byla z 
velké míry v souladu s očekáváním, ačkoli slabší NOK by vyrovnala deflační 
tlaky. Doprovodné vyhlášení zopakovalo zářijový zmírňující zářijový směr, 
ale nevydalo žádné zřetelné signály, že by banka snížila sazby ještě v roce 
2015. Guvernér Olsen poskytl vyvážený výhled a sdělil, že "některé 
faktory" podporují snížení sazeb. Ale vzhledem k hospodářským 
výsledkům a výhledu, který naznačuje znepokojivé zpomalení, očekáváme 
na prosincovém zasedání snížení sazeb o 25 zb. 
  
Norská průmyslová výroba se v září zvýšila o meziměsíčně o 1.6% oproti 
předešlým 1.7%. Meziročně se růst zpomalil ze 3,1% na 2.0%. Zatímco 
průmyslový sektor se držel relativně dobře, jasně vodorovný směr 
momenta naznačuje, že růst HDP také poklesne. V říjnu zveřejněné údaje 
o maloobchodním prodeji ve 3. čtvrtletí poklesly o -0.8%, následující další 
pokles o -0.4% naznačuje, že negativní dopad nízkých cen ropy na 
spotřebitele trvá. Navíc míra nezaměstnanosti stoupla ze 4.3% na 4,6% a 
existuje riziko, že hlubší zpomalení hnané spotřebou by se mohlo udržet. 
Norská banka v prosinci sníží sazby, aby zastavila rostoucí rozklad důvěry, 
který se v Norsku šíří. Trh v prosinci vstřebá jen snížení o 10 zb, takže 
snížení zastihne trh nepřipravený. Ohledně NOK zůstáváme negativní a 
výhled EURNOK by měl mířit k ročním maximům kolem 9,61. 

Norská banka se chystá snižovat sazby Ekonomika
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CPI pozitivně řekvapil 
CPI se meziročně snížil o 1.4%, protože dopad odstranění pegu trvá. 
Inflace stoupla meziročně o  0.1%, překonala očekávání nezměněného 
stavu. K tomuto zlepšení došlo na pozadí slabšího švýcarského franku, 
takže zahraniční výrobky už nejsou pro Švýcary tak drahé - cena 
zahraničního zboží se meziměsíčně zvýšila o 0.8%. Při pohledu na střední 
hodnoty se inflace meziměsíčně zvýšila o 0.2%, meziročně ceny poklesly o 
0.8%. 
  
Omezené možnosti SNB 
Přes toto mírné zlepšení si nemyslíme, že by se změnilo něco 
podstatného, protože silný švýcarský frank nadále zatěžuje švýcarskou 
ekonomiku a výhled inflace a situace se zřejmě ještě zhorší. Proklamovaný 
záměr ECB nadále podporovat ekonomiku EU zřejmě představitelům SNB 
nedá spát, zvlášť vzhledem k omezenému výběru zbraní, které mají k 
dispozici. Jaké jsou možné způsoby, jak může SNB reagovat? Udělejme si 
rychlý přehled. Téměř s jistotou můžeme vyloučit potencionálně masivní 
FX intervenci, protože bilance banky je už na stratosférické úrovni. Za 
druhé nevěříme v pravděpodobnost zpřísnění mírných sazeb, protože by 
to ovlivnilo spořící účty švýcarských občanů. Takže co by se mohlo dít? Z 
našeho pohledu zareaguje SNB nejpravděpodobněji dalším posunutím 
sazeb do záporných oblastí a jsme přesvědčeni, že pan Jordan by mohl 
zkombinovat takové opatření se zvýšením úrovně osvobození. EUR/CHF 
zůstává střednědobě v sestupném kanálu, zatímco krátkodobě 
nevylučujeme přechodné posílení eura.

ECB dostala Švýcarskou národní banku do úzkýchEkonomika
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Thajská banka udržela svou strategickou úrokovou sazbu nezměněnou na 
1,50%. Jednomyslné hlasování proti změně dalo jasně najevo, že členové 
MPC nevnímají žádnou kritickou hrozbu thajské ekonomice a raději volí 
zachování menšího vlivu pro případ, že by sestupný tlak ještě posílil. 
Výklad zveřejněný spolu s vyhlášením zůstává umírněný. Vyhlášení 
zopakovalo, že vládní stimuly byly pro podporu ekonomiky zásadní. Růst v 
současnosti odpovídá očekávání, ale stále ho ovlivňuje vnější zpomalování 
globálního růstu a volatilita finančního trhu. Hlavními tahouny 
podnikatelské aktivity byly v domácím prostředí turistika a fiskální 
podpora. Thajsko zažilo znepokojivý pokles exportu o 5,51% a průmyslová 
výroba poklesla o 3,36%, zatímco CPI v říjnu klesl meziročně o -0,77% a už 
desátý měsíc za sebou se pohybuje v záporné oblasti. Narůstají ale 
doklady o tom, že ekonomika se už dotkla dna a měla by začít zvolna 
oživovat. 
  
I přes slabé ekonomické výsledky si myslíme, že BoT bude vnímat 
monetární podmínky přiměřeně vstřícně. Nový guvernér Thajské banky 
Veerathai Santiprabob naznačil, že prostředí zůstane po příští dva až tři 
roky náročné. Je ale potřeba vyvážit podporu ekonomického růstu a rizika 
finanční nestability, což přináší po delší dobu nízké sazby. Naše očekávání, 
že BoT se bude držet v ústraní, by mohlo narušit posílení THB proti 
regionálním měnám. Aby BoT odhalila schopnost verbálně řídit úrokové 
sazby, bude nucena snížit sazby, aby zastavila růst narušující posilování 
bahtu. 
  
 

BoT se zatím drží v ústraníEkonomika
  
  
  
 

9. - 15. listopadu 2015
TÝDENNÍ VÝHLED TRHU



Page 6 | 8
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

  
Poslední zprávy o pracovním trhu byly velkým překvapením. NFP vykázaly 
271 tisíc oproti očekávaným 185 tisíc. Účastníci trhu nyní věří, že Yellenová 
začne se zvyšováním úrokových sazeb už v prosinci. My ale doporučujeme 
opatrný optimismus, protože předešlé výsledky NFP představovaly značné 
zklamání kvůli poklesu. Jde tedy spíš o "dohánění" než o jasný signál 
nastartování. Příští zpráva o pracovním trhu (poslední před prosincovým 
zasedáním FOMC) bude zásadní, protože může potvrdit páteční výsledky. 
  
Nicméně podle našeho názoru trh význam NFP přeceňuje, když se snaží 
předjímat jakékoli rozhodnutí o monetární politice a vždy je předmětem 
podstatné revize. Navíc pracovní trh v posledních několik týdnů průběžně 
posiluje, ale Fed se drží mimo. Myslíme si, že úroveň inflace a výhled 
globálního ekonomického růstu - především jeho přímý dopad na USA - 
jsou pro předvídaní kroků J. Yellenové daleko významnější. Tak kde se 
vlastně nacházíme? Oblíbený ukazatel inflace Fedu,  hlavní deflátor PCE, 
zůstal v září meziročně stabilní na 1,3% pod mediánem výhledu 1,4%. Při 
pohledu na indikátor  zahrnující nejvolatilnější ceny - například ceny 
energií a potravin - vypadá situace dokonce horší, protože ceny vzrostly 
meziročně pouze o 0,2%. 
  
Když se podíváme na vnější faktory, nebo takzvaný třetí mandát Fedu, ten 
také nesvědčí pro zvýšení sazeb v prosinci. Především většina centrálních 
bank po celém světě v současnosti uvolňuje a dokonce uvažuje o dalším 
zvýšení pobídek. Riksbank minulý týden zvýšila objem kvantitativního 
uvolňování, zatímco ECB dala jasně najevo, že rozšíření/zvýšení programu 
nákupu dluhopisů je jen otázkou času. Dokonce i BoJ nadále prezentuje 
optimistický pohled na ekonomiku, centrální banka neustále své cíle míjí... 
Fed tak zůstal sám proti zbytku světa. Kromě toho, pojďme si představit, 
že se J. Yellenová se konečně rozhodne z nějakého důvodu sazby zvýšit. 

USA: klíčové budou údaje o inflaciEkonomika
  
Vyšší úrokové sazby v USA znamenají silnější dolar, což přináší nižší 
inflaci. A Fed se nechce zabývat hrozbami deflace. 
  
Nicméně největší rozdíl způsobilo minulý pátek zlepšení růstu mezd. 
Průměrná hodinová mzda stoupla meziročně o 2,5% a překonala 
očekávaných 2,3%. Proto pokud se zvedá inflace, bude to rozhodující 
faktor. Následující zprávy o infalci se stanou klíčem k načasování zvýšení 
sazeb.
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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 27. říjnem 2015.  

  
Čisté dlouhé pozice NZD v týdnu končícím 27. říjnem nadále podstatně 
stoupaly z 12,47% na 17,61% celkových otevřených obchodů. Jsme ale 
přesvědčeni, že současná slabá data z Nového Zélandu vrátí býky na Kiwi 
(NZD) do reality. 
  
Čisté krátké pozice EUR výrazně stouply a dosáhly 27,84% celkových 
otevřených obchodů. Vzhledem k divergenci monetární politiky mezi 
Fedem a ECB - Mario Draghi dal jasně najevo, že je připraven nadále 
podporovat ekonomiku EU - očekáváme, že krátké pozice dál porostou. 
 

IMM nekomerční zobrazení pozicFX Markets
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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.


