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Sprint za zisky pokračuje, aniž by ho přibrzdilo další snižování sazeb po celém 
světě. Srpnové obchodní období klidu vytvořilo ideální situaci pro snahu o riziko, 
protože volatilita zůstává nízká a zpráv je málo. Nevidíme důvod plavat proti 
proudu, ale musíme zůstat obezřetní ohledně událostí, které by mohly současnou 
euforii pro riziko zhatit. 

  

Dnes zveřejněné údaje naznačují, že čínská strategie ekonomické stabilizace se 
mírně otřásá. Údaje o čínské průmyslové výrobě, maloobchodním prodeji a 
investicích zklamaly a stlačily výhled růstu HDP pod 7%. Dnešní výsledky 
nebyly zcela neočekávané, protože výsledky PMI se posunuly už na začátku 
měsíce pod 50 (výrobní PMI 49,9) a slabé výsledky obchodu naznačují, že 
ekonomika je ve stresu. Čínský spotřebitel zůstává aktivní, ale maloobchodní 
prodej, nižší než roční průměr, stoupl na 10,2% (tažený meziročním růstem 
prodeje osobních automobilů o 23%) proti předešlým 10,6%. Průmyslová výroba 
nadále stagnuje, zvedla se o nevýrazných 6%. A nakonec městské investice do 
fixního majetku, které byly v prvním čtvrtletí světlým bodem růstu, poklesly 
z 9.0% na 8,1%. Slabé investice zvrátily předešlé mírné zvýšení, které táhl 
rozsáhlý vládní rozšiřující program, a pokračuje ve znepokojivém negativním 
trendu. Investice do státních podniků se zvýšily, ale už se stáčí níž. A ještě horší 
je, že soukromé investice poklesly na rekordní minima na 2,1%, protože 
slábnoucí globální poptávka trápí podnikatelskou důvěru. Vládní politika míří 
k posilování investičních toků, takže je zřejmé, že oficiální výdaje nejsou dost 
velké, aby vyvážily snížení soukromých investic. 

  

Tento politický mix se stává výrazně složitějším, protože ekonomické výsledky 
se rozcházejí a regionálně se liší. Čínský trh s bydlením zůstává pevný, prodej 
stoupl meziročně o 18,7%, což naznačuje, že domácnosti míří k půjčkám. 

 

Čínské výsledky slábnou Ekonomika
  
  
Vláda dala hlasitě najevo obavy ohledně realitní bubliny a pokračuje v zavádění 
protiopatření; pomalé rozšiřování a uvolňující politika PBoC podporují 
spekulace. Při pohybu vpřed je pravděpodobné, že politický mix postupně 
sklouzne od přímého uvolňování k cíleným fiskálním výdajům. Vzhledem 
k riskantní podobě stínové bankovnictví, stoupající politické zásahy snížení 
úrokových sazeb a úprava RRR nebudou tak časté. Očekáváme, že dokud se 
snižování růstu nestane nestabilním, monetární politika zůstane vstřícná 
s pravděpodobným snížením sazeb o 25 zb ve čtvrtém čtvrtletí. Co se týče CNY, 
snižující se očekávání zásahů PBoC by mělo umožnit posílit CNY. 
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Rubl pokračuje ve vzestupném momentu, momentálně se obchoduje pod 65 rubly 
za dolar. Situace se pro zemi lepší, protože hospodářský výhled vykazuje známky 
jasného zlepšení. Červencové údaje o inflaci spadly na nejnižší úroveň za 
poslední dva roky  - na meziročních 7,2%. Mohlo by se zdát, že strategie 
monetární politiky Elviry Nabiullianové se vyplácí. Navíc hlava Ruské centrální 
banky dala jasně najevo, že jedním z jejích hlavních cílů je zvýšit devizové a 
zlaté rezervy na 500 miliard dolarů, aby co nejvíce podpořila svoji měnu zlatem. 
To se jeví vzhledem k současnému kontextu globální nejistoty jako chytrý tah a 
tato strategie určitě pomáhá Rusku přitahovat investory.  

Minulý čtvrtek zveřejněné údaje vykazují ruské zlaté a devizové rezervy v 
hodnotě 394,4 miliard dolarů a naznačují pokračující vzestup k cílové 
hodnotě centrální banky.  

Zatím peníze tečou do rublu, zatímco ropa se i přes odraz stále obchoduje 
na nízké úrovni. Korelace mezi ropou a rublem se snižuje. Jsme 
přesvědčeni, že ceny ropy nejsou momentálně hlavním zaměřením trhu. 

Z našeho pohledu současný příliv rublu pochází spíš ze snížení kontroly 
centrální banky. Například Bank of England snížila na začátku minulého 
týdne poprvé po sedmi letech sazby a oznámila, že chce výrazně rozšířit 
cíl nákupního programu. Peníze poplynou na finanční trhy a myslíme si, 
že investoři budou všude možně usilovat o zisk. Struktura trhu se 
definitivně mění. Akcie se nyní nakupují kvůli výnosům z dividend, 
zatímco dluhopisy se pořizují kvůli zhodnocení kapitálu. Proto vidíme 
příliv do RUB. 

  
 

Rusko: míří k zářijovému snížení sazeb rEkonomika
  
Ruská měny potom posiluje a tento celkový vzestup je třeba sledovat. 
Proto si myslíme, že Ruská banka pravděpodobně na příštím zasedání 
v září začne znovu uvolňovat. K poslednímu snížení sazeb došlo 
v červnu, kdy se sazby snížily z 11% na 10,5%. Nyní očekáváme snížení 
na 10% - což je stále sazba, jaké nelze dosáhnout nikde jinde na trzích. 
RUB je určitě vhodný pro obchod carry a měl by dál posilovat. RUB 
nyní využívá postavení bezpečného ráje. 
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Americká ekonomika vysílá od začátku roku smíšené signály. Ačkoli se 
očekávalo, že růst jednotlivých sektorů nebude rovnoměrný, ekonomové 
vycházeli z předpokladu, že loňské zbrzdění je jen jednorázová záležitost 
a největší světová ekonomika znovu získá momentum. Nyní je ale zřejmé, 
že očekávané silné oživení není stále citelné. Navzdory neslanému 
nemastnému celkovému obrazu solidní útraty spotřebitelů od začátku roku 
uchránily ekonomiku USA před stagnací, možná i před recesí. 

O červencovým maloobchodním prodeji, zveřejněném minulý pátek, se dá 
říci, že není hezký. Zvýšený maloobchodní prodej vyšel meziměsíčně pod 
0,4% a celkově zůstal stejný ve srovnání se vzhůru upravenou hodnotou 
0,8% z předešlého měsíce. Kritérium s vyloučením automobilů a 
pohonných hmot se meziměsíčně v červenci snížil o 0,1% proti 
očekávaným +0,3% a červnovým +0,8%. Celkově to byla velmi 
neuspokojivá zpráva, protože trend v růstu jádrového maloobchodního 
prodeje je spíš slabý s šestiměsíčním klouzavým průměrem meziměsíčně 
na 0,4%, což naznačuje, že americká ekonomika ještě zdaleka není mimo 
nebezpečí.  

Je možné, že posilování maloobchodního prodeje by mohl představovat 
zvrat pro Fed, protože by mohlo pomoci oživit inflaci na pozadí silného 
dolaru, což zlevňuje zahraniční výrobky. Fed se nachází ve složité situaci, 
kdy se centrální banky po celém světě snaží uvolňovat monetární politiku, 
zatímco Fed se zoufale pokouší vydat opačným směrem. Klíčem 
k normalizačnímu procesu Fedu je tedy americký spotřebitel a 
s katastrofálními červencovými výsledky očekáváme, že Fed Fed se bude 
dál držet mimo hru. 

 

Americký maloobchodní prodej minul výhledEkonomika
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Míra nezaměstnanosti je stále pod 4% 
Výsledky švýcarské míry nezaměstnanosti, která se v červenci udržela na 
3,1% a po sezónní úpravě na 3,3%, nedoznaly výrazné změny. Po 
únorovém vrcholu 3,6% panovaly obavy z růstu vzestupného momenta, 
ale nakonec k tomu nedošlo. Je ale potřeba všimnout si dvou věcí: 

  
Příliš silný frank 
Zaprvé, frank zůstává výrazně nadhodnocený (jedno euro se nyní 
obchoduje pod 1,09 CHF) a skutečný dopad této skutečnosti na 
ekonomiku je potřeba ještě vyhodnotit. Například je všeobecně známo, že 
vývoz švýcarských hodinek trpí, ačkoli se to nemusí nutně promítnout do 
statistiky. Švýcarsko podniká ochranná opatření a v některých kantonech 
přispívají firmám, které snižují svým zaměstnancům pracovní dobu. Proto 
můžeme očekávat, že míra nezaměstnanosti by příští rok mohla stoupnout. 

  

"Konkurenční" devalvace tíží Švýcarsko 
Zadruhé, hlasování o brexitu je ještě příliš čerstvé, aby někdo dokázal 
důkladně zhodnotit jeho dopad na švýcarskou ekonomiku. SNB je zatím 
nucena k masivním intervencím, aby ochránila swissie (CHF), což 
rozšířilo její bilanci. Program monetárního rozšiřování by do jisté míry 
mohl být vyžadován, aby pomohl ve švýcarském boji v měnové válce. 
Myslíme si, že je ještě příliš brzy gratulovat si k tak nízkým údajům o 
nezaměstnanosti. Z našeho pohledu by vyšší míra nezaměstnanosti mohla 
zvýšit problémy deflace a přimět SNB ke kroku vpřed. 

 

Švýcarsko: dobré výsledky pracovních míst, ale… Ekonomika
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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 2. srpnem 2016.  

  
Krátké pozice GBP zůstaly na velice vysoké úrovni, protože sázky investorů 
na libru mají výrazný negativní potenciál. Od britského referenda se krátké 
pozice výrazně zvýšily  a nezdá se, že by v dohledné době oslabily, protože 
důsledky hlasování pro odchod se začínají zvolna projevovat. 
Stejně tak se vzhledem k nejistotě obklopující hlasování o brexitu 
nezměnily ani krátké pozice EUR. 
  
Dlouhé pozice CAD a NZD ve srovnání s předešlým týdnem mírně 
poklesly, protože komodity ztratily sílu. Nicméně snaha o vyšší zisky bude 
upřednostňovat dlouhé pozice měn s vyšším výnosem, jako je kanadský a 
australský dolar.

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.


