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Minulý týden přinesl spoustu rizikových událostí, které posunuly pozornost 
investorů od ekonomických ukazatelů na okázalé titulky. Zatímco výsledek voleb 
bez jasné většiny v parlamentu ve Velké Británii pravděpodobně ublíží v dohledné 
budoucnosti GBP a dalším aktivům, ostatní klíčové události budou mít zřejmě 
pouze přechodný efekt. Ačkoli záchvaty averze k riziku umožnily dech beroucí 
jízdu, zůstáváme ohledně EM měn na základě ekonomických ukazatelů 
konstruktivní. Tahouni silného přílivu kapitálu, kteří podporovali aktiva EM, se 
nezměnili a nezaznamenali žádné známky poklesu. 

Růstové rozdíly mezi rozvíjejícími se a rozvinutými trhy budou podporovat ceny 
aktiv. Pozitivní ekonomické překvapení v mnoha zemích EM zvedlo výhled růstu 
EM. Očekává se, že HDP EM pro rok 2017 se přiblíží téměř 4,5%, což výrazně 
překoná růst rozvinutých států o 1,8%. Politika na domácí i mezinárodní úrovni, 
jako je obchodní politika prezidenta Trumpa, přináší této prognóze značnou míru 
nejistoty. Inflace zůstává pro investory zajímavá. Pevná ekonomická aktivita, 
konkrétně v oblasti obchodu, tlačí na ceny, ale nízké ceny ropy přinesly zpátky 
téma reflace. Centrální banky pravděpodobně budou držet uvolněnou politiku, 
protože výhled cen energií zůstává tlumen. 

Nejsilnějším tahounem posilování EM je pravděpodobně odložení zpřísňování 
měnové politiky. Minulý týden ECB snížila výhled inflace, což Draghimu umožnilo 
mírný přístup i přes jasný pohyb směrem k uzavření. BoJ je podle zprávy 
připravena navzdory celkovým ekonomickým zlepšením a rostoucímu tlaku politiků 
na normalizaci nechat inflaci růst. 

A nakonec, trh už téměř vstřebal zvýšení sazeb Fedu o 25bb z tohoto týdne a 
pravděpodobnost dalších zvýšení v roce 2017 se hroutí. Neuspokojivé výsledky 
amerického hospodářství (včetně slabých údajů o jádrové inflaci) a zmatek ve 
Washingtonu zlikvidovaly důvěru investorů v akceleraci ve 2. čtvrtletí 

 

Události proběhly, nakupujte rizikoEkonomika
  

a odtud agresivní křivka úrokových sazeb Fedu. Bez zpřísnění G3 je 
nepravděpodobné, že by EM mohly střednědobě těžit z vyšší volatility. 

Globální makroekonomické prostředí je nadále obecně nakloněné riziku a dál 
potáhne toky k aktivům EM. Nadále budeme upřednostňovat obchody carry, ale 
zůstáváme ostražití při sledování sentimentu. 
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Zveřejnění poslední dávky ekonomických údajů ze Švýcarska se objevilo 
nečekaně, neboť účastníci trhu čekali na několik klíčových událostí. Míra 
nezaměstnanosti se v květnu snížila na 3,2% (sezónně upravená), 
překonala medián prognózy o 3,3%, zatímco údaj z předchozího měsíce 
byl revidován směrem dolů na 3,2%. Investoři také zaznamenali pozitivní 
překvapení na inflační frontě, jelikož hlavní ukazatel vykázal meziročně 
0,5%, což je výrazně výš než odhad 0,3%. 

Harmonizované indexy spotřebitelských cen HISC, které umožňují 
srovnávat inflační tlak s cenami evropských sousedů, se v předchozím 
měsíci meziměsíčně snížily o 0,2%. V meziročním srovnání se ukazatel 
snížil na 0,4% oproti 0,7% v dubnu. Neexistuje žádný důvod k obavám, 
protože jádrová inflace v květnu nadále posilovala, což podtrhlo negativní 
dopad nejvolatilnějších složek, zejména ropných produktů. 

V oblasti měnové politiky došlo v SNB v posledních několika týdnech k 
uvolnění, protože investoři obnovili svou víru v silnou Evropskou unii. 
Zásadní bylo vítězství Macrona v prezidentských volbách ve Francii a 
očekávaný pozitivní výsledek konzervativců ve Velké Británii. Tempo 
růstu vkladů na viděnou Švýcarské národní banky se během týdnů po 
volbách Macrona podstatně zpomalilo, neboť celkový výhled vkladů rostl 
v týdenním průměru 357 milionů CHF ve srovnání s téměř dvěma 
miliardami CHF během měsíce před volbami. Ke 2. červnu se celkové 
vklady vyšplhaly na nové historické maximum a dosáhly výše 576 miliard 
CHF. 

Líbánky však mohou skončit, protože v poslední době se politické i 
měnové prostředí zhoršuje. Umírněný projev Maria Draghiho z minulého 
čtvrtka spolu s neúspěšným pokusem Mayové posílit své postavení 
v dolní sněmovně,   investory přinutí k pozornosti 

 

Období uvolnění SNB skončiloEkonomika
A přiměje je ke snížení dlouhých pozic EUR, což by určitě zatížilo pár 
EUR/CHF. 

Očekáváme, že se EUR/CHF dostane pod obnovený sestupný tlak, 
protože investoři upraví své portfolio. Těsně po Macronově vítězství 
dosáhl pár úrovně 1.0987, ale potom se propadl na nižší úroveň a 
v pátek dosáhl 1.0838. V krátkodobém horizontu očekáváme, že 
jednotná měna se vrátí přibližně na úroveň 1,0650. 
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Euro při zasedání ECB minulý týden oslabilo. Evropská centrální banka 
mírně snížila prognózu inflace. Výhled CPI je  nyní 1,5% pro rok 2017, 
1,3% pro rok 2018 a růst by měl v příštích třech letech zůstat pod 2%. 

Finanční trhy jasně očekávaly náznaky možné normalizace měnové 
politiky, takže můžeme předpokládat, že masivní uvolňování dosud 
nepřineslo očekávané výsledky. Draghi se zmínil, že sazby by se mohly dál 
snižovat i přes to, co se zdá být současným strategickým přístupem ECB. 
Obavy přicházejí také od německé kancléřky Angely Merkelové a od 
nizozemských představitelů. Na konci setkání s holandským parlamentem 
dostal Draghi jako připomínku obav z bubliny plastový tulipán. 

Očekává se, že sazby zůstanou beze změny. Podle našeho názoru se stále 
domníváme, že se v souvislosti s monetární politikou blížíme ke 
zlomovému bodu.  

Pro hodnocení ekonomiky eurozóny je německá ekonomika velkým 
barometrem. Minulý týden překvapivě poklesly tovární zakázky víc, než 
se očekávalo v dubnu, meziměsíčně na -2,1%. Každopádně nedávné 
ekonomické výsledky byly silné a ukázaly, že Německo je na cestě 
k výraznému oživení. 

Výhled továrních zakázek, byť negativní, byl mnohem optimističtější. Trhy 
odhadly, že údaje mírně poklesnou na -0,3%. Nyní uvažujeme, zda po 
velmi pozitivní první polovině roku existuje důvod k obavám. V každém 
případě je důležité si uvědomit, že roční údaje zůstávají převážně kladné, 
a to o +3,5%. 

Jak bylo vysvětleno výše, ostatní německé ekonomické ukazatele jsou 
pozitivní. Růst běží rychlým tempem nad průměrem eurozóny 0,6% v 
prvním čtvrtletí a trh práce se výrazně zotavuje. 

 

Zasedání ECB: Draghi zklamal trhyEkonomika
Nezaměstnanost nikdy nebyla tak nízká, takže tovární zakázky z minulého týdne 
se zdají být v rozporu se současnou dynamikou v Německu. 

Po zveřejnění těchto německých údajů a zasedání ECB se jednotná měna 
obchoduje smíšeně a nyní je zpět pod 1,1200. Domníváme se, že trhy jsou stále 
optimistické ohledně oživení eurozóny a dál vstřebávají americké potíže. 
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Rozhodnutí Spojeného království opustit Evropskou unii obrátilo finanční 
trhy vzhůru nohama, protože většina investorů očekávala, že Spojené 
království bude v referendu o odchodu z EU hlasovat „ne“. Toto 
rozhodnutí vyvolalo panickou reakci na finančních trzích, investoři prchali 
od rizikových aktiv a mohutně investovali do bezpečných útočišť, jako je 
zlato nebo dluhopisy. Nicméně i přes to, že většina akcií utrpěla obrovský 
výprodej, některé ten chaos přečkaly. 

  

Portfolio jsme sestavili z akcií, u kterých se očekává, že v případě Brexitu 
budou dobře fungovat. Portfolio nabízí výraznou nepřímou expozici vůči 
zlatu, kterému se v době turbulentních obdobích jako bezpečnému 
útočišti vždy daří. Stejné je to s akciemi se slabou korelací s akciovými 
indexy, kterým se obvykle během období vysoké volatility daří dobře. 

  
  
Více zjistíte na: 
https://www.swissquote.ch/url/investment-ideas/themes-trading

"Brexit"Obchodní 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.


