
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

6. - 12. února 2017

DISCLAIMER & DISCLOSURES

TÝDENNÍ 
VÝHLED   



Page 2 | 7
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

S3 Ekonomika

TÝDENNÍ VÝHLED TRHU - přehled

S4 Ekonomika
S5 Ekonomika
S6 Obchodní témata

Disclaimer

BoE čekají těžká rozhodnutí - Arnaud Masset
Čína vykazuje alespoň nějaké známky stabilizace - Yann Quelenn
Popírání evropské inflace - Peter Rosenstreich
Těžba zlata a kovů

6. - 12. února 2017
TÝDENNÍ VÝHLED TRHU



Page 3 | 7
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

Ve stopách Federálního rezervního systému, jehož vyhlášení přišlo ve 
středu, a Japonské centrální banky, která je vydala v úterý, se Bank of 
England dostala k letošnímu prvnímu super čtvrtku. BoE minulý čtvrtek 
překvapila, protože revidovala svůj odhad růstu vzhůru. Poté, co tato 
instituce zvedla na posledním zasedání MPC v listopadu výhled růstu z 
0,7% na 1,4% , investoři nečekali další revizi růstu na pozadí hrozícího 
odchodu Velké Británie z Evropské unie. Centrální banka nyní očekává, že 
hrubý domácí produkt vzhledem k lepším vyhlídkám globálního růstu 
stoupne letos o 2%. Důvodem je hlavně slib prezidenta Trumpa na snížení 
daní a zvýšení výdajů do americké infrastruktury, ale i pozitivní účinek 
snížení směnného kurzu libry. Stejně byla revidována mírně směrem 
nahoru (1,6% oproti 1,5% v listopadu) prognóza pro rok 2018, protože 
BoE očekává, že země opravdu začne pociťovat na konci roku nepříjemný 
dopad brexitu . 

Pokud jde o inflaci, údaje zůstaly téměř beze změny, protože výbor 
předpokládá, že ukazatel spotřebitelských cen stoupne ve srovnání s 
1,8% v listopadu o 2%, protože růst cen komodit byl kompenzován 
posilováním libry v průběhu posledních tří měsíců. I přesto, že MPC 
ponechal program nákupu aktiv beze změny a udržuje svou referenční 
sazbu na 0,25%, rostou obavy z možnosti, že inflace překročí cílová 2%. 
Trh má proto obavy, že banka bude muset v určitém okamžiku snížit svoji 
podporu ekonomiky buď zvýšením sazeb, nebo omezením nákupu 
dluhopisů. Nejvíc zneklidňuje skutečnost, že načasování brexitu a možné 
překročení inflace mohou probíhat současně, což by dostalo BoE do velmi 
obtížné situace, neboť se bude muset rozhodnout, zda hájit svoji 
důvěryhodnost, nebo trochu ulevit ekonomice, aby změkčila tvrdé 
přistání, jež může vyplynout z brexitu. 

 

BoE čekají těžká rozhodnutí Ekonomika
Trhu tuto situaci dokonale pochopil a libru prodával tak masivně, 
protože ztratila proti dolaru 1,30. 

Výhled zůstává pro libru zatažený, zvlášť nyní, když parlament nemá v 
plánu zpomalit kroky Theresy Mayové (498 pro, 114 proti). Skutečný 
brexit je nyní na dosah  - ačkoli na cestě zůstává několik překážek -, což 
znamená, že libra pravděpodobně zůstane v následujících týdnech pod 
tlakem, protože Mayová se chystá spustit článek 50. 
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Čínský výhled má plnou pozornost světových trhů. Začátkem minulého 
týdne byla zveřejněna důležitá ekonomická data, včetně lednového 
výrobního PMI, který vyšel nad očekávanými 51,3 oproti prosincovým 
51,4. Jak víme, hodnota vyšší než 50 znamená růst, takže k expanzi 
dochází už šestý měsíc v řadě.  

Je pravda, že boom bydlení podpořil poptávku po výrobě, protože nových 
budov přibývá. Průmyslové firmy prodávající suroviny také pocítily 
vzestup zisku, protože ceny komodit vykazují v poslední době solidní 
potenciál. Nicméně, jak se výrobní PMI blíží úrovni 50, některé základní 
ekonomické ukazatele začínají vyvolávat obavy - především trh s 
bydlením je na sestupu. 

Kromě toho máme v současné době obavy, že čínský fiskální deficit, který 
se v roce 2016 zvýšil, bude růst i v roce 2017. ČLB nalila do bankovního 
systému množství likvidity prostřednictvím MLF (střednědobé zápůjční 
facility), což může v určitě chvíli působit problémy, zejména kvůli 
možnému působení sestupného tlaku na inflaci. Jsme přesvědčeni, že 
Čínu čekají silná ekonomická rizika. Ohledně páru USDCNY zůstáváme 
býčí, střednědobě směrem k 7. 

Ačkoli Čína tvrdí,  že juan nebyl nikdy použit k získání výhody v rámci 
obchodní výměny, jsme uprostřed měnové války. Vztahy mezi USA a 
Čínou se zhoršují a Trump podezřívá Peking z nekalé soutěže. Je 
pravděpodobné, že americký president může proti Číně některé tarify 
realizovat, to by pomohlo této severoamerické zemi v boji proti deficitu. 

Budoucnost vztahů mezi Čínou a USA vypadá nejistě a následky mohou 
být významné, protože jakékoli další americké prohlášení, že Čína je 
měnový manipulátor, by vedlo k postupu v souladu s mezinárodním 
právem a došlo by k jednání. 

 

Čína vykazuje alespoň nějaké známky stabilizaceEkonomika
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Údaje publikované minulý týden potvrzují náš názor, že evropská 
ekonomika si v poklidu vede dobře. Navzdory solidním výsledkům 
stratégové, dlouhodobě zklamaní udržitelností zvyšování růstu a 
neustálými obavami z deflačních tlaků, i nadále zaujímají holubičí postoj k 
celkovému hospodářskému výhledu. Máme podezření, že tento negativní 
směr nakonec dostane ECB ohledně stanovení monetární politiky do 
nevýhodné pozice. 

Hlavní evropský konečný lednový složený PMI byl revidován mírně výš z 
54,3 na 54,4 a dosáhl pětiletého maxima. Solidní počet nových zakázek a 
rostoucí počet nevyřízených objednávek potvrzuje pevnější poptávku, 
podporovanou zlepšením důvěry ve služby a výrobní sektory. Tyto 
výsledky nastavují pro začátek roku 2017 silné momentum. Ve Francii byl 
konečný složený PMI vytlačen z 53,8 na 54,1, protože se zlepšila důvěra 
ve výrobu i služby. Dokonce i Itálie, kde důvěra ve služby naznačuje 
potenciální slabinu, zůstal hlavní výsledek stabilní. Španělsko, které zažilo 
marginální pokles, má povzbudivý výhled naznačující rostoucí zlepšení. 

  

Hlavní inflace v eurozóně vzrostla z 1,1% na na 1,8%, zatímco jádrová 
inflace se ustálila na 0,9%. ECB však nadále věří, že nedávný náhlý 
vzestup inflace je jen přechodné povahy a není trvalý ani udržitelný. 
Podle nedávných projevů Maria Draghiho a Benoita Courého nebylo 
dosaženo podmínek opravňujících k úpravě aktuální měnové politiky. 
Došlo k mírné změně vyjadřování, protože pan Couré naznačil, že ECB 
bude pozorně sledovat vývoj cen. Deflace dominuje v Evropě tak dlouho, 
že je logicky obtížné setřást názor, že cenové tlaky zůstanou v příštích 
měsících nízké. 

 

Popírání evropské inflaceEkonomika
Navíc převis rušivých evropských politických rizik a geopolitických 
událostí bude dělat starosti i optimistickým ekonomům. Když se ale 
odstraní šum, ekonomické výsledky se nepochybně zlepšují a 
pravděpodobně otočí inflační tlaky z přechodných na pevné. ECB bude 
pravděpodobně udržovat stávající měnovou pozici, ačkoli cena za 
vyčkávání s řešením prosincových nákupů aktiv poškodí její 
důvěryhodnost a ekonomický výhled. Přes stoupající politické riziko 
šířící se z Francie a přetrvávající problémy s řeckým dluhem, zůstáváme 
ohledně EURUSD konstruktivní a očekáváme prodloužení stávajícího 
býčího trendu směrem k 1.1150. 
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Zisk v oblasti těžby zlata a kovů byl od začátku roku působivý. Přístup 
amerického prezidenta Trumpa "slon v porcelánu" vyvolal nežádoucí 
nejistotu a prudké zlepšování globální poptávky vytvořilo solidní 
podmínky pro akcie spojené s komoditami. Náhlý propad cen komodit v 
roce 2014 poslal těžařské akcie do volného pádu. V dlouhodobém 
horizontu představují však drahé kovy - především zlato  -  trvalé zdroje 
ochrany proti inflaci a hospodářskému útlumu, něco, o co by investoři 
měli usilovat. Trh se zlatem je dynamický a existují přesvědčivé důvody, 
proč by výrobci zlata mohli poskočit. Spotřebitelská poptávka zůstává 
solidní, na světě se každý rok těží asi 2500 tun zlata. 

  

Dlouhodobě zlato jako komodita posílilo za posledních 15 let o více než 
287%; pro srovnání, index S & P 500 získal za stejné období méně než 
44% . V období politických změn centrálních bank je rozumné 
předpokládat opětovné zvýšení cen kovů  - něco, z čeho budou mít akcie 
těžařů prospěch. Těžba zlata jsou dobrý způsob, jak využít výhod drahých 
kovů bez placení nákladů na skladování. 

  
Téma těžby zlata a kovů a obchodování s nimi se jeví strategické. 

  
www.swissquote.ch/investment_themes

Těžba zlata a kovůObchodní témata
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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.


