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Začátkem minulého týdne měly finanční trhy obavy z proslovu Theresy 

Mayové. Libra zahájila pondělní seanci vzhledem k rostoucí nejistotě 

ohledně strategie předsedkyně vlády poklesem o dvě čísla a vůči dolaru 

se obchodovala poprvé po 32 letech pod $ 1,20. Pár se od té doby 

výrazně odrazil zpátky nad tuto úroveň. Trh nadále čekal na pochmurný 

dopad brexitu, ale my tyto obavy nesdílíme. Nejnovější výsledky ve 

Spojeném království podporují náš opačný názor. Dlouhé pozice GBPUSD 

vypadají stále víc jako obchod roku. 

Očekává se, že nejvyšší soud sdělí před koncem ledna konečné 

rozhodnutí o úloze parlamentu při spouštění článku 50. Myslíme si, že 

šance parlamentu blokovat Brexit představuje podceňované riziko. 

Na rozdíl od fám, které se objevily o víkendu před tiskovou konferencí, 

Theresa Mayová oznámila, že vztahy s EU jsou pro Británii důležité a že 

tvrdý brexit není cesta k následování. Britská premiérka také zopakovala, 

že Spojené království nechce částečné členství v EU, což bylo 

nevyhnutelné pro dodržení výsledků referenda o brexitu. 

Podle našeho názoru jednání mezi Británii a EU začala již dlouho před 

spuštěním článku 50. Je pravděpodobné, že zvěsti o odchodu z 

jednotného trhu bez podmínek posílily tlaky na úředníky EU. Podle nás 

nemá Evropská unie rozhodně navrch. Vztahy mezi USA a Velkou Británii 

jsou ovšem dobré a mohly by postrčit USA k dojednání lepší dvoustranné 

dohodu s Británii. Navíc se zdá, že velmi otevřené vztahy mezi USA a 

Ruskem začínají poněkud izolovat Evropu a také poskytují Velké Británii 

výhodu při odchodu z Evropy. 

 

VB je stále na cestě k tvrdému brexituEkonomika
To je důvod, proč Theresa Mayová tvrdí, že "žádná dohoda by byla pro 

pro Británii lepší než špatná dohoda". 

V době tiskové konference se evropské akcie začaly mírně zvedat a 

bankovní tituly se po prohlášení Mayové také rozhýbaly, protože 

pominuly obavy z exodu bank se sídlem ve Velké Británii. Přístup na 

jednotný trh je klíčový a opustit ho by pro takové instituce znamenalo 

konec poskytování služeb v EU. V důsledku toho se minulý týden trhu 

ulevilo. Nicméně nejistoty přetrvávají. Instituce jako HSBC nebo 

Goldman Sachs prohlásily, že jsou připraveny přesunout část svých 

britských pracovních sil do Evropy. To je určitě způsob, jak na Velkou 

Británii ještě přitlačit. 
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V USA měli rušný týden se spoustou politických událostí a inaugurací 

Donalda Trumpa 45. prezidentem Spojených států. V oblasti měnové 

politiky pronesla Janet Yellenová dva projevy, které upozornily na 

skutečnost, že výsledky amerických voleb výrazně zatemnily ekonomické 

vyhlídky USA, takže je pro pro Fed obtížné poskytnout jasný výhled. 

Tento text je psaný jen několik hodin před uvedením nového prezidenta 

do úřadu, ale neočekáváme, že by nově zvolený prezident objasnil svoji 

politiku, zejména ohledně fiskálních stimulů a plánů na daňové škrty, 

které se očekávají s největším zájmem. Na posouzení dopadu Trumpova 

působení v prezidentském úřadu na americkou a globální ekonomiku 

nebude stačit pár dnů. Trh proto rychle přesune pozornost k výsledkům 

USA a zpřísňující cestě Fedu. V oblasti měnové politiky působily poslední 

dva projevy Yellenové matoucím dojmem. Minulou středu předsedkyně 

Fedu Yellenová pronesla několik jestřábích poznámek, když uvedla, že 

příliš dlouhé otálení s dalším růstem úrokových sazeb na pozadí 

zrychlující se inflace by mohlo přinést "nepříjemné překvapení". Během 

druhého vystoupení ve čtvrtek působila umírněnějším dojmem, než se 

očekávalo, a tvrdila, že Fed nezaostává ve zpřísňování měnové politiky, 

nezpomaluje trh tím, že  za posledních 13 měsíců zvýšil sazby jen dvakrát. 

Zdůraznila, že by bylo riskantní, aby ekonomika prudce stoupla, a nezdálo 

se, že by se zvýšením sazeb spěchala. Fed, stejně jako investoři, čeká, až 

Trump objasní, co má v úmyslu. 

Pokud se týká výsledků, situace není dobrá. Prosincové maloobchodní 

tržby, zveřejněné v pátek, vyšly spíše slabé i přes listopadovou revizi 

směrem nahoru. Maloobchodní tržby vykázaly v posledním měsíci v roce 

meziměsíčně  0,6% a tento údaj se neshoduje s  odhadem 0,7%, zatímco 

údaje za listopad byly revidovány na 0,2% oproti prvnímu odhadu 0,1%.   

 

Trumpova inaugurace: Co bude dál? Ekonomika
Silné výsledky zvýšení poptávky po automobilech a prodej u čerpacích 

stanic (+ 2,4% a + 2%), základní indikátor - ten s vyloučením automobilů 

a čerpacích stanic  - výrazně zklamal, když vykázal stejné výsledky proti 

očekávanému nárůstu o 0,4% (předchozí výsledek byl revidován na 0,3% 

z 0,2%). Celkově vzato výsledky ukázaly, že američtí spotřebitelé se v 

prosinci drželi zpátky a nedokázali proměnit silný vzestup po Trumpově 

zvolení v solidní výdaje. Tento trend maloobchodních tržeb v posledních 

dvou letech spíš stagnoval, 6-ti měsíční klouzavý průměr uvízl pod 0,5%, 

ale minulý měsíc sklouzl na 0,2%. Pokud Trump nerealizuje svůj balíček 

stimulů, možná se budeme v následujících několika měsících potýkat s 

nevýraznou spotřebou. 

Co se týče inflace, hlavní ukazatel vzrostl v prosinci meziročně o 2,1% ve 

srovnání s 1,7% v předchozím měsíci, a to díky prudkému růstu cen ropy 

a potravin (ropa WTI se stabilizovala nad hranicí $ 50). Hlavní ukazatel, s 

vyloučením nejvolatilnějších součástí, jako jsou energie a potraviny, 

vyšel meziročně o něco výše na 2,2%  ve srovnání s 2,1% před měsícem. 

A konečně, průmyslová výroba prudce stoupla meziměsíčně na 0,8% 

proti očekávaným 0,6%, ale listopadový výsledek byl revidován na - 

0,7% z prvního odhadu - 0,4%. Souhrnně se nedá mluvit o důvodech k 

nadšení. Krátkodobě zůstane Trumpův příběh i nadále hlavní hnací silou 

s významným rizikem negativního vývoje hlavně pro mexické peso. Z 

širšího pohledu by mohl být americký dolar ohrožen, pokud účastníci 

trhu přestali věřit v Trumpovu schopnost nastartovat americkou 

ekonomiku. V tomto případě bude JPY dobrým aktivem, které si 

ponechat. 
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Americký trh s úrokovými mírami minulý týden prudce vzrostl, mnozí 

investoři položili rovnítko mezi nečekané "varování" o tempu zvyšování 

úvěrových sazeb a/nebo očekávání Trumpovy prorůstové agendy. 

Rozumnějším zdůvodněním je průběžné chování Číny na kapitálových 

trzích. Čínské úřady pokračují v boji proti odlivu kapitálu. Nejnovější 

údaje ukazují, že Čína se nadále snaží uchránit RMB před výrazným 

poklesem. Poslední údaje americké TIC naznačují, že Čína prodává 

americké státní dluhopisy. Čínské vlastnictví dluhopisů kleslo na nejnižší 

úroveň od roku 2010, s likvidací v hodnotě 65 miliard dolarů. Adekvátně 

se zvýšil v Číně odliv kapitálu z 80 miliard dolarů v listopadu na 95 miliard 

v prosinci. Odliv kapitálu pokračuje i přes zvýšené úsilí vlády o kontrolu 

přeshraničních toků (například zpřísněním podmínek financování). 

Neúspěch nedávné vládní snahy o zpomalení odlivu naznačuje další tlak 

na čínské devizové rezervy a pravděpodobný pokles CNY. 

Zveřejněné výsledky naznačují, že čínská ekonomika se v roce 2016 

zvýšila o 6,7%.  Stabilnější údaje o růstu neblaze podporoval vzestup trhu 

s nemovitostmi, který je zjevně projevem realitní bubliny. Stabilizace 

RMB má vyšší náklady související s nepřímým financováním zpřísňování. 

Ovládání odlivu pomocí devizových rezerv a zvýšení swapových sazeb 

nakonec zpřísní měnovou politiku a potenciálně nechá explodovat čínský 

realitní motor růstu. Mezitím se rétorika mezi Čínou a Trumpem 

přiostřila, protože Čína prohlásila, že rukavice “půjdou dolů” a budoucí 

ministr obchodu Wilbur Ross obvinil Čínu, že je "nejprotekcionalistčtější 

zemí”. Existuje vysoká pravděpodobnost, že Trump označí Čínu za 

měnového manipulátora a zvýší riziko zasažení ochrannými tarify. Je 

nepravděpodobné, že Čína chce vyprovokovat Trumpa k zásahu tím, že 

umožní prudké znehodnocení RMB, ale vzhledem k tlaku na Čínu je 

možné, že  RMB poklesne o 3-5%.  

 

CNY je stabilní, ale tlak narůstáEkonomika
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 Není překvapením, že Evropská centrální banka minulý čtvrtek ohlásila 

zachování sazeb beze změny. Na následující tiskové konferenci prezident 

ECB Mario Draghi oznámil, že od posledního prosincového zasedání k 

žádným významným změnám nedošlo. Status quo pokračuje. Zdůraznil 

skutečnost, že inflace zůstává utlumená a že poslední zvýšení je 

především v důsledku vyšších cen energií. Inflační tlaky by měly letos 

zůstat slabé. 
Současná monetární politika zůstává až do prosince, dokdy je program 

kvantitativního uvolňování nastaven, vstřícná. Jak víme, objem nákupu 

aktiv se sníží na 60 miliard € měsíčně. Podle našeho názoru je cílem 

tohoto snížení řešit možný nedostatek dluhopisů ve střednědobém/

dlouhodobém horizontu. Přesto věříme, že ECB by mohla v případě 

potřeby nakonec rozhodnout o opětovném zvýšení množství nákupů 

aktiv. 

Překvapuje nás ale přesvědčení ECB, že směr současné měnové politiky 

byl zatím úspěšný. Mohlo by se zdát, že evropští stratégové vnímají jako 

úspěch utlumený růst i inflaci a nízké úrokové sazby, které podporují 

bubliny aktiv, ačkoli se do ekonomiky pumpují miliardy eur. S nejistotou 

ohledně absolutních maxim se Mario Draghi pokusil poskytnout 

finančním trhům uklidňující zprávu při současném zachování holubičího 

tónu. EURUSD včera sotva reagoval. Tlak na jednotnou měnu se ještě 

nějakou dobu udrží. 

  
 

Mario Draghi se obává inflace 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 10. lednem 2017. 
  
Po dosažení extrémní úrovně se čisté krátké pozice JPY v poslední době 

stabilizovaly. Čisté krátké pozice se snížily na 38% z celkového počtu 

otevřených pozic ve srovnání s více než 39% před týdnem, protože 

vzestupu USD/JPY dochází pára. USD/JPY byl podpořen rostoucím 

úrokovým diferenciálem mezi USA a Japonskem, protože BoJ je stále 

odhodlána udržet výnosy JBG  blízko nuly. Nicméně měnový pár je velmi 

citlivý vůči případnému zklamání z Trumpovy vlády. 

  

Krátké pozice EUR se také mírně snížily, protože očekávání zvýšení sazeb 

Fedu poněkud oslabilo. Trh nyní vstřebává - prostřednictvím futures 

fondů Fedu - pouze 35% šanci na březnový růst sazeb, zatímco 

pravděpodobnost zvýšení sazeb v prosinci se drží na 74%. Nicméně na 

rozdíl od USD/JPY nejsou spekulativní pozice tak výrazné, což znamená, 

že prudká korekce se zdá méně pravděpodobné. 

  
 

IMM nekomerční zobrazení pozic FX 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.


