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Na zasedání Evropské centrální banky v tomto týdnu očekáváme, že 
Draghi naznačí ukončení krizových opatření odstraněním uvolňujícího 
směru a zpomalením tempa nákupu aktiv. Podrobnosti se ovšem 
neočekávají až do příštího zasedání koncem října. Prezident ECB by navíc 
mohl zdůraznit nové předběžné pokyny ohledně sazeb s cílem snížit 
výrazný dopad skutečné změny. Aby bylo možné zmírnit šok a předejít 
nadměrnému posílení eura, Draghi se pokusí neodkrýt jasný význam a 
zdůraznit, že snížení není zpřísněním. Toho bude pravděpodobně 
dosaženo nejasným jazykem, jaký používal  Greenspan, zdůrazněním 
flexibility a nakonec prodloužením  programunákupu aktiv o šest měsíců 
(zpomalení měsíčního tempa nákupu na 30 mld. EUR). To je dostatek 
informací na zasetí pohybností do myslí euro býků.  

Zdůvodnění odstranění změn prostřednictvím snížení nákupu dluhopisů 
je jednoduché. Evropská ekonomika se výrazně zotavila. Podle členů byl 
evropský růst " stále soběstačnější, proto je méně závislý na současném 
stupni zklidnění měnové politiky". To také podporuje náš názor, že výhled 
růstu ECB bude revidován výš. Pohyb inflace ale zůstává utlumený, 
protože i srpnový mírný vzestup byl specifický a bez širokého základu. 
Stále sílí diskuse o tom, že snížení je spíš než ekonomické rozhodnutí 
volbou řízenou složením trhu. Pokud by ECB pokračovala v měsíčních 
nákupech ve výši 60 mld. EUR, podíl německého státního dluhu by dosáhl 
svého vlastního omezení na maximálně 33% vydaných dluhopisů. Krátce 
po překročení hranice držení dluhopisů ji poruší i další stěžejní země EU. 
ECB by mohla tento limit upravit, nicméně rozsudek Evropského 
soudního dvora a německý Ústavní soud uvádějí, že nákupní program je 
legální pouze tehdy, pokud se zdrží měnového financování. Draghi v 
květnu uvedl, že si uvědomuje pravidla a nemá v úmyslu  je porušit. 

 

ECB: pusťme se do hry FX trh
  

V pátek člen ECB Nowotny uvedl, že pohyby eura by se neměly  "přehnaně 
dramatizovat" a plán kvantitativního uvolňování nebude do prosince připraven. 
Draghiho opatrné komentáře v projevu v Sintře vyvolaly volatilitu, protože 
dluhopisy a euro výrazně zareagovaly. ECB bude při odstraňování monetárních 
stimulů postupovat opatrně, stejně i při zachování flexibility a kontrole 
nadměrného zhodnocování eura. 
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Týden začal pro dolar poměrně dobře, protože investoři před týdnem 
plným nových ekonomických údajů omezili krátké pozice. První dávka 
údajů byla poměrně povzbudivá, když se změna zaměstnanosti ADP 
zvýšila na 237 tis. proti očekávaným 185 tis.  a výsledek HDP za druhé 
čtvrtletí byl revidován mezičtvrtletně na 3 %  (anualizovaný) z původně 
odhadovaných 2,6 %. Dolarový index obrátil trend, když se vyšplhal 
zpátky na hranici 93. Ve čtvrtek se ale situace začala mírně zhoršovat na 
základě smíšených údajů o osobních příjmech a výdajích a nezměněných 
výsledcích inflace. 

  

Osobní výdaje zůstaly zhruba v souladu s očekáváním, ačkoli předešlé 
údaje vyšly o něco níž, což naznačuje, že osobní spotřeba by se měla ve 
třetím čtvrtletí dále zlepšovat. Osobní výdaje byly navíc v červnu 
upraveny po předchozím stejném výsledku meziměsíčně vzhůru na  0,2%. 
Investoři by však měli zůstat ohledně výhledu opatrní, protože hurikán 
Harvey tyto údaje jistě ovlivní. 

  

V oblasti inflace oblíbený ukazatel Fedu vyrovnal očekávání, hlavní výdaje 
na osobní spotřebu vzrostly v červenci o 1,4 %, což je pokles proti 1,5 % v 
předešlém měsíci. Nedostatečný výsledek inflace je špatným znamením 
pro proces normalizace měnové politiky Fedu. Hospodářství ale 
momentálně získává momentum, což by se mělo v určité chvíli projevit 
zvýšením spotřebitelských cen. Bude to ale nějakou dobu trvat. 
  
 

Před zasedáním Fedu a ECB roste napětíEkonomika
  
Ohledně zprávy o pracovních místech byla očekávání vysoká. Očekává 
se, že NFP budou kopírovat ADP s mediánem prognózy na 180 tisících, 
zatímco mzdy by měly v srpnu vzrůst meziročně o 2,6 %. Nicméně to 
byla velká chyba, protože žádný z ukazatelů nesplnil očekávání trhu. 
Americká ekonomika bez zemědělství vytvořila pouze 156 tisíc 
pracovních míst, zatímco průměrná hodinová mzda vzrostla 
meziročně o 2,5 %. Míra nezaměstnanosti klesla na 4,4 %. Pozitivní je, 
že zůstáváme opatrní, pokud jde obecně o srpnové výsledky, protože 
se ukázalo, že podléhají významným statistickým zkreslením. Tyto údaje 
je tedy třeba brát s rezervou. Trh zareagoval dramaticky, když dolar 
klesl o 0,50 % proti většině ostatních měn G10. Negativní nálada 
ohledně amerického dolaru netrvala dlouho, neboť výroba ISM 
dopadla nad očekávání, vykázala 58,8 a 56,5 mediánu prognózy. 

Na FX trhu probíhal turbulentní týden, jelikož investoři byli před 
zasedáním  Fedu nervózní. Obchodníci jsou a zůstanou velmi citliví na 
ekonomická data až do 20. září. Bude to rušný týden, protože mnoho 
centrálních bank bude aktualizovat svůj postoj. RBA (Austrálie), BoC 
(Kanada), BCB (Brazílie), Riksbank (Švédsko) a nakonec ECB. Buďte 
připraveni na potenciálně nejistý týden. 
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Americké ministerstvo energetiky zveřejnilo minulý týden údaje o 
zásobách, které ukazují pokles o 5,932 milionu barelů během týdne 

končícího 25. srpna. Je to už devátý týden poklesu v řadě a ropa ztratila 
1% a nyní čelil před odrazem 6-týdenním minimům. 

Situaci ropy komplikuje tropická bouře Harvey, která pustoší Houston, a 

některé americké rafinerie jsou nyní dočasně uzavřeny. Trhy se však v 

krátkodobém horizontu zjevně neobávají nedostatku, neboť ropa je 

většinou velmi snadno nahraditelná. Každý nedostatek, který trvá déle 
než týden nebo deset dnů, se obvykle projeví zvýšením cen ropy. Zdá se, 

že některé rafinerie zůstanou uzavřené nejméně dva týdny a ceny ropy 

vyskočily o 10 %. Tato přírodní katastrofa má významný dopad na ceny. 

Vzestupné riziko by se mělo zřejmě několik příštích týdnů udržet. 

Další ukazatele nevyjadřují nadšení ohledně amerického ropného 

průmyslu. Trend v počtu vrtů je medvědí kvůli udržitelným nízkým 

cenám. Počet vrtů klesl od předchozího týdne na 940. Přesto je to stále 
víc než v loňském roce. Nyní trhy stále vstřebávají zasedání OPEC z konce 
listopadu. Nepředpokládáme, že by došlo k omezení výroby. Válka o 
podíl na trhu mezi členy OPEC a USA bude pokračovat a USA 

pravděpodobně utrpí škodu. 

Každopádně stále věříme, že nás čekají vzestupné tlaky na ropu. 

Zejména v současné době existuje sezónní dopad, který by se měl brzy 

vrátitt. V září se poptávka po ropě obvykle zvyšuje, protože letní sezóna 

skončí a nadprodukce ropy nepřetrvává dlouhodobě. Dnešní nízké ceny 

ropy rozhodně připravují vysoké ceny zítra. 

 

Hurikán Harvey ovlivňuje ceny ropyEkonomika
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Německé společnosti zůstávají nejcennějšími v Evropě. Špičková výroba 
a solidní řízení neustále činí z německých akcií kvalitní investice. 
Německé akcie pravděpodobně zažijí volatilitu před federálními 
volbami dne 24. září, přesto očekávaný výnos by měl poskytnout 
potřebnou stabilitu, a proto dlouhodobější výhled zůstává optimistický. 
Německo je největší ekonomikou a dominantní politickou silou v 
Evropě, často se jeho politická rozhodnutí řídí především vlastními 
zájmy. Očekává se, že denní sazba ECB zůstane dalších 12 měsíců 
záporná, ale blíží se zpřísňování měnové politiky. Investoři se budou 
zaměřovat na rychle rostoucí německé společnosti kvůli vyšším 
výnosům. Obavy z vlivu silnějšího eura na německou exportně 
orientovanou ekonomiku zatěžovaly dynamiku indexu DAX. Přesto 
navzdory vyššímu euru revidovaly evropské společnosti své zisky za 2. 
čtvrtletí v průměru o 1% výš, přičemž nejsilnější byl finanční a 
automobilový sektor. Zlepšující se globální obchodní prostředí, světové 
značky a opožděné ocenění udrží zájem investorů o německé 
korporátní akcie. Tato téma bylo vytvořeno ze špičkových německých 
velkých a středních firem. 

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

Německé firmyObchodní 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.


