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ČERVEN V KOSTCE
RYCHLÉ SHRNUTÍ MĚSÍČNÍHO VÝVOJE
Díky pokračujícím masivním monetárním stimulům klíčových centrálních bank a postupnému otevírání ekonomik pokračovala
na globálních finančních trzích pozitivní nálada. Ve výsledku nejširší globální akciový index MSCI All Country World připsal
zhodnocení 3,0 %. Přitom od začátku roku tento index ztrácí již „pouze“ 7,1 %.

HLAVNÍ UDÁLOSTI
Evropská centrální banka zasedala 4. června. Hlavním výstupem ze zasedání bylo, že měnová autorita eurozóny oznámila
zvýšení objemu programu kvantitativního uvolňování (PEPP – Pandemic Emergency Purchase Programme) o 600 mld. euro
na celkových 1,35 bilionu euro. ECB přitom prodloužila dobu trvání programu nákupu aktiv z října až do června příštího roku.
Zároveň ECB zveřejnila novou makroekonomickou prognózu. Co se týče dynamiky HDP eurozóny, v letošním roce by měl
ekonomický výstup poklesnout o 8,7 %. V příštím roce by mělo dojít k růstu 5,2 % a v roce 2022 by měl růst činit 3,3 %.
Ekonomové ECB rovněž snížili prognózu na inflaci. Ta by měla v letošním roce dosáhnout pouze 0,3 %, příštím roce pak 0,8 %
a v roce 2022 1,3 %. Inflace se tak bude v následujících dvou a půl letech pohybovat pod inflačním cílem, jenž zní „mírně
pod 2 %“.
Americká centrální banka Fed zasedala 10. června. Americká měnová autorita ponechala v souladu s tržním očekáváním
nastavení měnové politiky beze změny. Fed zároveň signalizoval, že měnová politika zůstane velice uvolněná minimálně
několik příštích let. Nákupy aktiv přitom zůstanou minimálně na stávající úrovni a základní úroková sazba fed funds rare byla
ponechána na úrovni 0–0,25 %. Fed funds rate by se neměla měnit minimálně do konce roku 2022. Fed také zdůraznil
pokračující významná rizika hospodářského růstu kvůli pokračující globální pandemii. V letošním roce by měla americká
ekonomika poklesnout o 6,5 %.
15. června americký Fed oznámil, že začne nakupovat široké a diverzifikované portfolio individuálních korporátních dluhopisů.
Zatím Fed nakupoval korporátní dluhopisy pouze prostřednictví burzovně obchodovaných fondů (ETF).
Mezinárodní měnový fond 24. června výrazně snížil výhled na dynamiku světové ekonomiky. Zatímco v dubnu očekával, že
světová ekonomika v letošním roce poklesne o 3 %, v aktualizované prognóze očekává propad o 4,9 %. Zároveň by mělo být
hospodářské oživení v příštím roce slabší. V dubnu očekával MMF růst světové ekonomiky v roce 2021 o 5,8 %. V aktuální
prognóze nicméně MMF očekává růst nižší, na úrovni 5,4 %. MMF zároveň zdůraznil, že s aktuální prognózou je spjato
obrovské riziko a nejistota.
Český statistický úřad 2. června zpřesnil dynamiku české ekonomiky za první čtvrtletí letošního roku. Tuzemská ekonomika
tak dle aktualizovaných čísel propadla nepatrně méně, a to o 3,3 % mezikvartálně oproti 3,6 % z předběžného odhadu.
Meziroční pokles HDP pak činil 2 %. Struktura dynamiky naznačuje, že citelně poklesly zejména investice, slabší byla také
spotřeba domácností, naopak dynamiku táhla spotřeba vlády. Také pokles zahraničního obchodu prozatím nebyl tak výrazný.
Nejcitelnější propad však zaznamená tuzemská ekonomika ve druhém čtvrtletí, kdy lze čekat dvouciferný pokles. Za celý letošní
rok se očekává pokles kolem 7 %.
Květnová inflace v Česku zpomalila na 2,9 % z dubnových 3,2 %, skončila však nad odhadem trhu i ČNB ve výši 2,6 %. Hlavní
příčinou zpomalení meziročního růstu cen byl efekt srovnávací základny, kdy do meziročního srovnání vstoupil rychlejší růst
cen z května minulého roku. Z meziměsíčního pohledu však ceny v květnu vzrostly nad očekávání o 0,4 %, zejména z titulu
růstu cen alkoholických nápojů a tabáku. Obavy z deflace, které by mohly ČNB přivést k méně standardním nástrojům měnové
politiky, jsou tak prozatím předčasné.
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HLAVNÍ UDÁLOSTI
Zasedání ČNB proběhlo 24. června. ČNB tentokrát trh nepřekvapila a ponechala základní úrokovou sazbu, dvoutýdenní repo
sazbu, beze změny v souladu s očekáváním investorů na úrovni 0,25 %. Tuto možnost dopředu avizovali někteří členové
bankovní rady, včetně možnosti, že by úrokové sazby mohly setrvat na současné úrovni i v průběhu dalších měnových jednání.

VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH
Výkonnost hlavních tříd aktiv v červnu
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KVĚTEN V KOSTCE
VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH
Dolar měl v příznivém tržním sentimentu opět tendenci oslabovat. Dolarový index DXY, jenž měří výkonnost dolaru vůči koši
hlavních světových měn, oslabil o 1,0 %. Vůči euru dolar oslabil o 1,2 % na úroveň 1,123 USD/EUR. Měny rozvíjejících se
ekonomik vůči dolaru posilovaly, jejich index vůči dolaru vzrostl o 1,2 %.
Koruna měla opět tendenci posilovat. Vůči euru posílila o 1,0 % na úroveň 26,74 CZK/EUR a vůči dolaru o 2,2 % na úroveň
23,88 CZK/USD.
Nejširší globální akciový index MSCI All Country World připsal zhodnocení 3,0 %. Z regionálního pohledu se více dařilo akciím
rozvíjejících se ekonomik, jejichž index MSCI Emerging Markets posílil o 7,0 %. Akcie rozvinutých ekonomik dle indexu MSCI
World posílily výrazně méně o 2,5 %.
Největší zisky zaznamenaly akcie v Turecku (BIST 100 +10,4 %), Brazílii (Bovespa +8,8 %), Číně (CSI 300 +7,7 %) a Indii (BSE
Sensex +7,7 %). Ztráty zaznamenaly pouze akcie v Rusku (RTSI -0,6 %), Rumunsku (BET –0,5 %) a Maďarsku (BUX –0,2 %).
Pražská burza dle indexu PX připsala zisk 2,5 % a index PX měsíc zakončil na úrovni 918 bodů.
Globální dluhopisové trhy také pokračovaly v solidním růstu. Globální dluhopisový index Bloomberg Barclays připsal zhodnocení
0,9 %. Globální index vládních dluhopisů posílil o 0,4 %. Velmi dobrou výkonnost opět zaznamenaly korporátní dluhopisy. Globální
index korporátních dluhopisů investičního stupně připsal zisk 2,1 % a globální index korporátních dluhopisů neinvestičního
spekulativního stupně (high-yield) připsal zisk 2,3 %. Index korporátních dluhopisů investičního stupně denominovaných v euru
vzrostl o 1,3 % a index korporátních dluhopisů neinvestičního spekulativního stupně (high-yield) denominovaných v euru připsal
zhodnocení ve výši 1,9 %.
Českým vládním dluhopisům se tentokrát příliš nedařilo, když jejich index poklesl mírně o 0,1 %. Výnos do doby splatnosti
vládního dluhopisu s krátkou dvouletou splatností poklesl nepatrně o 0,01 % na úroveň 0,07 %. Výnos do doby splatnosti
vládního dluhopisu s dlouhou 10letou splatností vzrostl o 0,03 % na úroveň 0,81 %. Česká výnosová křivka tak dále mírně
zvýšila svůj sklon.
Polské vládní dluhopisy oslabily o 0,3 % a maďarské vládní dluhopisy posílily o 0,2 %. Turecké vládní dluhopisy posílily o 2,9 %.
Globální komoditní index S&P GSCI posílil o 5,1 %. Cena ropy Brent pokračovala v růstu, tentokrát o 16,5 % na úroveň
41 dolarů za barel. Cena zlata dále vzrostla o 3,7 % na 1801 dolarů za trojskou unci.
Index volatility VIX vzrostl o dalších 11 % na 30 bodů.

CO JSME DĚLALI V NAŠICH INVESTIČNÍCH PORTFOLIÍCH?
V rámci asset alokace investičních portfolií jsme v průběhu června žádné významné investiční akce neprováděli. Celkově
máme v rámci asset alokace investičních portfolií vůči srovnávacím indexům (benchmarkům) nadvážení v akciích a naopak
podvážení v dluhopisech a alternativních investicích.
V akciové složce máme výrazně podvážené USA a naopak výrazně nadvážené rozvíjející se trhy (emerging markets) v čele
s rozvíjející se Asií a střední a východní Evropou.
U českých vládních dluhopisů i nadále udržujeme defenzivní nastavení u úrokového rizika prostřednictvím podvážené durace,
tzn. že oproti benchmarkům udržujeme průměrnou splatnost dluhopisů kratší.
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JAKÝ JE NÁŠ VÝHLED NA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ?
Naše očekávání pro rok 2020 byla masivním rozšířením pandemie koronaviru po celém světě výrazně upravena. I nadále jsme
opatrně pozitivní, nicméně vzhledem k tomu, že globální akciové trhy jsou od začátku roku v přibližně 7% mínusu, bude
poměrně složité dosáhnout za celý rok výrazně kladného akciového zhodnocení.
Globální ekonomika se momentálně nachází v nejhlubší recesi od druhé světové války. Drtivá většina centrálních bank proto
měnovou politiku v průběhu uplynulého období výrazně uvolnila. Americký Fed se dokonce zavázal k neomezeným nákupům
dluhových cenných papírů, včetně nákupů korporátních dluhopisů s neinvestičním spekulativním ratingem (high-yield). Centrální
banky ve výsledku investičnímu sentimentu výrazně pomohly.
Co se globálního akciového výhledu týče, po únorovém a březnovém propadu se valuace globálních akciových trhů dostaly
na velice atraktivní úrovně, které jsme využili k nákupům. Po silném růstu ve druhém čtvrtletí se akciové valuace dostaly výše,
přibližně na neutrální až mírně drahé úrovně, které pro střednědobý horizont příštích pěti let stále indikují solidní očekávané
průměrné roční akciové výnosy kolem 8 % včetně dividend.
Pokud jde o dluhopisy, i nadále se domníváme, že vládní dluhopisy relativně bezrizikových zemí příliš prostoru pro solidní
zhodnocení nenabízejí. Naopak korporátní dluhopisy jsou podle našeho názoru po předchozím silném propadu stále velice
atraktivní, což ostatně dobře ilustrují kreditní marže, jež se momentálně i nadále pohybují poměrně výrazně nad úrovní
dlouhodobých minim z přelomu roku.
V každém případě musíme i nadále počítat se zvýšenou krátkodobou volatilitou neboli kolísavostí tržních cen všech rizikových
aktiv v čele s akciemi.
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HLAVNÍ UDÁLOSTI
EMU
Ekonomika Evropské měnové unie pokračovala ve velkém propadu i začátkem 2. čtvrtletí. Měkké indikátory z jeho
konce sice indikují oživení, ale to je založeno pouze na naději, že bude lépe, ne na skutečnosti, že lépe už je.
Ekonomika Evropské měnové unie se v prvním čtvrtletí dle finálních dat propadla mezičtvrtletně o 3,6 %, což byl
její historicky vůbec nejhorší výsledek. A také to byl výsledek, který je v mírových časech bezprecedentní v podstatě pro
každou ekonomiku. Všechny velké ekonomiky poklesly zhruba stejně (o 5,2–5,3 % q/q) kromě Německa, kde byl pokles „jen“
o 2,2 % q/q. Strukturální data ukázala, že mezičtvrtletní pokles Eurozóny byl důsledkem všech složek agregátní poptávky (kromě
zásob). Největším negativním faktorem růstu byla samozřejmě poptávka domácností (růstu odebrala 2,5 p. b.), následována fixními
investicemi, které růstu ubraly skoro procentní bod.
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EMU
Tvrdá měsíční data, která byla v EMU zveřejněna v průběhu června, byla samozřejmě velmi špatná, týkala se totiž začátku druhého
čtvrtletí, což znamená, že se v nich už naplno projevovala restriktivní opatření vlád. Maloobchodní tržby po březnovém
poklesu o 11,1 % m/m klesly v dubnu o dalších 11,7 %, meziroční pokles tak dosáhl bezmála 20 %. Mezi velkými
ekonomikami jsou velké rozdíly: v Itálii klesly tržby o třetinu, v Německu naopak jen o 6,2 %. První květnová data – ze Španělska –
ukazují mírné oživení s tím, jak se ekonomiky začaly otevírat, ale k normalitě je evidentně ještě dlouhá cesta. I po květnovém růstu
je totiž květnový španělský maloobchod stále o pětinu nižší než před rokem. Průmyslová produkce po poklesu o 13 % m/m
v březnu klesla v dubnu o dalších 18,4 %, její meziroční pokles tak dosáhl 28 % r/r. Nejhlubší propad byl v nejhůře postižené
Itálii (42,5 %), relativně nejlépe si opět vedlo Německo (propad 30,2 %).
Předstihové indikátory se zlepšily, často ale odrážejí spíše víru v lepší budoucnost (tj. lepší očekávání), než lepší současnost.
Například německý index IFO sice vzrostl z dubnového dna 74,3 bodu přes květnových 79,7 na červnovou hodnotu 86,2 bodu,
ale hodnocení současné situace se od dubna (79,4) zlepšilo jenom minimálně (červen: 81,3). Na druhé straně, očekávání se zvedla
z 69,5 bodu v dubnu na 91,4 bodu v červnu. Růst optimismu (resp. pokles pesimismu) vidíme i v rámci indexů důvěry: spotřebitelská
důvěra měřená EK se zlepšila z –30,1 v dubnu na –14,7 v červnu, důvěra v průmyslu z –32,5 na –21,7 bodu. Spotřebitelská důvěra
je tak na úrovni září 2009, důvěra v průmyslu na úrovni října 2009. PMI ve službách za celou Eurozónu vzrostl z květnové hodnoty
30,5 na červnových 47,3 bodu, je tak nejvýše od února (52,6). V průmyslu se také situace dále zlepšila, z 39,4 v květnu na 46,9
v červnu. Podobně jako jinde i zde výrazně narostl subindex očekávání: kupř. očekávání ohledně budoucích objemů produkce byla
v červnu druhá nejvyšší od roku 2012 (kdy se tento subindex začal měřit).
Sezonně očištěná nezaměstnanost v dubnu dosáhla jen 7,3 %, což bylo pro pozorovatele opět překvapením, jelikož očekávali
výraznější růst. Bližší pohled však odhalí, že se jedná jen o důsledek výrazného poklesu (z 8 % na 6,3 %) míry nezaměstnanosti
v Itálii, což ale bylo zase pouze důsledkem skutečnosti, že lidé přestali práci hledat. Ve Španělsku míra nezaměstnanosti narostla
ze 14,2 % na 14,8 %, ve Francii ze 7,6 % na 8,7 %. V Německu zůstala neměnná na 3,5 %.
Celková inflace zůstává velmi nízká. V květnu dle finálních dat klesla nejníže (0,1 %) od června 2016, a to kvůli výraznému,
dvanáctiprocentnímu meziročnímu poklesu cen energií. Jádrová inflace zůstala na úrovni z dubna, tj. na 0,9 %. Dle prvních dat
v červnu dosáhla celková inflace 0,3 % (meziroční pokles cen energií totiž zvolnil z 11,9 % v květnu na –9,4 % v červnu), jádrová
složka však dále klesla, a to na 0,8 %.
ECB zasedala 4. června a přijala na tomto zasedání několik měnověpolitických opatření. Nejdůležitějším bylo zvýšení
(o 600 mld. EUR) celkového potenciálního objemu aktiv k odkupu v rámci (v březnu ohlášeného) programu PEPP (Pandemic
Emergency Purchase Programme). Celkový objem tak nyní činí 1350 mld. EUR a k nákupům bude docházet nejméně do konce
června příštího roku. Byl navýšen též (již dlouho probíhající) program APP (Asset Purchase Programme), a to tak, že do konce roku
bude kromě 20 mld. EUR měsíčně nakoupeno ještě dalších 120 mld. EUR aktiv. Došlo také k opětovnému ujištění, že reinvestice
maturujících aktiv, které ECB nakoupila již předtím, budou pokračovat tak dlouho, jak bude nutné.

Růstu eurozóny v 1Q20 uškodily všechny hlavní složky agregátní poptávky
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USA
Květnová data ukázala na překvapivě rychlý obrat, ale minimálně v případě maloobchodu se zdá, že je takový stav
neudržitelný – nezaměstnanost je dvouciferná, fiskální podpora domácností nebude trvat věčně. Fed nečeká změnu
sazeb nejméně do konce roku 2022.
Americká ekonomika poklesla v 1Q20 dle třetího odhadu o stejných anualizovaných 5 % jako dle odhadu druhého. To byl sice
lepší výsledek než v EMU, ale před případným přehnaným optimismem by nás měla chránit informace, že v USA začala uzavírka
ekonomik později než v Evropě (a že se části americké ekonomiky, třeba Arizona a Florida, koncem druhého čtvrtletí opět začaly
zavírat). Strukturální příběh je stejný jako jinde: poklesu vévodí poptávka domácností, která růstu ubrala 4,7 p. b., a také fixní
investice (–1,8 p. b.).
Data zveřejněná během června 2020 jako všude jinde ukazují, dotýkají-li se již května (a nikoliv dubna), oživení. Objednávky
zboží dlouhodobé spotřeby poté, co propadly v březnu meziměsíčně o 16,7 % a v dubnu pak o dalších 18,1 % (v obou
měsících převážně v důsledku gigantického propadu objednávek nových letadel), v květnu přidaly 15,8 %. Po vyloučení volatilní
kategorie letadel a kategorie vojenské techniky, tj. poté, co objednávky skutečně představují proxy pro fixní investice většiny firem,
dostáváme lepší čísla: v březnu pokles o 1,3 % m/m, v dubnu větší, ale stále ještě ne hrůzostrašný pokles o 6,3 % m/m, v květnu
růst o 2,3 %. Je překvapivé, že v květnu nedošlo k dalšímu poklesu, ale obáváme se, že investice mají své slabé období ještě před
sebou, a to i s ohledem na to, jak se vyvíjí průmyslová produkce. Ta po meziměsíčním propadu o 4,6 % v březnu a o 12,5 %
v dubnu vzrostla v květnu jen o 1,4 % a meziročně je tak nižší o více než 15 %. Celkové maloobchodní tržby bez aut a bez paliv
po 2,5 procentním poklesu v březnu a poklesu o 14,3 % v dubnu v květnu překvapivě poskočily o 12,4 % m/m, což znamenalo,
že meziročně jsou teď nižší jen o 4 %. Je to však jenom důsledek masivní fiskální podpory, která je sice extrémně štědrá (u mnoha
lidí je podpora dokonce vyšší než pracovní příjem), ale která dřív (v červenci) nebo později skončí.
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I když trh práce je nadále v extrémně zlém stavu
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Americký trh práce se přitom ani v květnu nedostal ani zdaleka do normálu. Míra nezaměstnanosti zůstala dvouciferná
(14,7 % v dubnu, 13,3 % v květnu), míra nezaměstnanosti U6 (zahrnující kromě nezaměstnaných i ty, co pracují méně, než
by chtěli, a ty, kteří hledání práce vzdali kvůli absenci naděje, že nějakou najdou) dosáhla dokonce 21,2 %. Pokračující žádosti
o podporu v nezaměstnanosti jsou nad 20 mil., což ukazuje, že nezaměstnanost zůstala vysoko i koncem druhého čtvrtletí.
Jádrová PCE inflace v červnu po dvou předcházejících měsících poklesu (v dubnu dokonce o 0,4 % m/m, což byl největší
meziměsíční propad od září 2001, tj. od útoků na Světové obchodní centrum) vzrostla, ale jen nejmenším možným meziměsíčním
tempem. Meziroční inflace zůstala na 1 %, nejníže od prosince 2010.
Centrální banka zasedala koncem první červnové dekády. Žádné nové měnověpolitické kroky nepodnikla, zveřejněná
byla pouze nová makroekonomická prognóza. Letošní pokles ekonomiky by měl dosáhnout 6,5 %, nezaměstnanost by koncem
roku měla stále být na dohled 10 % (9,3 %). Všichni členové FOMC mimo dvou očekávají, že ekonomika nevygeneruje žádné
poptávkové tlaky nejméně do roku 2022 a že tudíž sazby zůstanou na stávajících hodnotách nejméně po tuto dobu.

CEE3
ČR
Tvrdá měsíční data ukazují, že ekonomika se počátkem 2. čtvrtletí propadala, měkká měsíční data zase indikují,
že klesala, byť mírnějším tempem, i na jeho konci. Díky tvrdošíjně vysoké inflaci a vyčerpaným měnověpolitickým
nástrojům ČNB ponechala nastavení měnové politiky beze změny.
Česká ekonomika v prvním čtvrtletí poklesla dle finálních dat o 3,4 % q/q (tj. o 2,0 % r/r), což bylo méně než na Slovensku
(–5,2 % q/q), ale daleko více než v Maďarsku (–0,4 % q/q) nebo v Polsku (–0,4 % q/q). Samozřejmě ekonomice nejtvrdší ránu
zasadil koronavirus. Dle struktury dat se na poklesu nejvíce podepsala složka fixních investic (–11 % q/q) a poptávka domácností
(–2,2 % q/q), naopak příspěvek vlády byl pozitivní (+2 % q/q). Došlo rovněž k výraznému nárůstu míry úspor, která se tak dostala
na nejvyšší úroveň (13,1 %) od 3. čtvrtletí 2010. V jaké míře se jedná o efekt nemožnosti utrácet (kvůli zavřené ekonomice) a v jaké
o opatrnostní motiv, nelze seznat.
Měsíčně zveřejňovaná „tvrdá“ data zveřejněná v červnu se týkala počátku druhého čtvrtletí a byla tedy velmi slabá. Průmyslová
produkce v březnu 2020 poklesla o skoro 11 % m/m, v dubnu pak o dalších 23,4 %, meziroční pokles tak činí třetinu
(ve zpracovatelské části průmyslu pak skoro 35 %). Celkové maloobchodní tržby poklesly v březnu meziročně o 13,2 %, v dubnu
se jejich propad prohloubil až na 21,3 %, zejména (ale zdaleka ne jenom) díky propadu prodeje aut (–43,2 %). Propadly též tržby
za paliva (–17,2 % r/r) i tržby v segmentu jádrových tržeb (tj. v maloobchodu bez paliv, potravin a aut), které zaznamenaly pokles
o 16,5 %. Ačkoliv květen již přinesl stabilizaci a červen přinesl oživení tržeb, přetrvávající nejistota, šetření a růst nezaměstnanosti
budou omezovat růst tržeb i poté, co současné restrikce odezní, a to i navzdory masivní vládní fiskální pomoci.

Růst ekonomiky táhly v 1. čtvrtletí 2020 dolů fixní investice
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Měkké indikátory ukazují na postupnou stabilizaci situace. PMI ve zpracovatelském průmyslu poklesl v dubnu na 35,1 bodu
(nejméně od května 2009, kdy PMI dosáhl 40,5 bodu), v květnu pak mírně narostl (39,6 bodu) a v červnu dosáhl 44,9 bodu.
To stále signalizuje pokles průmyslové produkce, ale menším tempem než počátkem druhého čtvrtletí. Zlepšení PMI v červnu
přitom bylo primárně důsledkem menšího propadu skutečné produkce a prvního poúnorového růstu důvěry firem, nové zakázky
naopak stále prudce klesají. To indikuje, že firmy dokončují minulé objednávky a věří v lepší budoucnost, nové objednávky se však
nehrnou. Spotřebitelská i podnikatelská důvěra měřená ČSÚ v květnu po dubnovém propadu ožila, v červnu vývoj už tak
jednoznačný nebyl. Zatímco u spotřebitelů došlo k dalšímu, byť mírnému nárůstu optimismu (nárůst důvěry z –14,3 bodu v květnu
na –13 bodů v červnu), u firem se situace dále zhoršila a důvěra dosáhla nového historického minima (–28,3 bodu vs. –25,3 v květnu
a –26,3 v dubnu). Vzhledem k tomu, že firmy mají obvykle lepší informace ohledně vývoje v ekonomice, je to neveselá zpráva.
Celková inflace pokračuje v sestupném trendu, ten je však výhradně důsledkem poklesu cen pohonných hmot. Celková
inflace v květnu zpomalila na 2,9 %, nejníže od října 2019. Ceny pohonných hmot ubraly růstu celkové cenové hladiny 0,8 p. b.,
ještě v únoru byl přitom jejich příspěvek k celkové inflaci 0 p. b. – a inflace v únoru byla přesně o 0,8 p. b. výše, než je dnes.
Měnověpolitická inflace poklesla na 3 %, poptávková inflace však zamířila dále nahoru a dosáhla 3,3 %.
ČNB na svém zasedání 24. června ponechala všechny sazby bez změny, tj. dvoutýdenní repo sazbu na 0,25 %, diskontní sazbu
na 0,05 % a lombardní sazbu na 1 %. Nebylo se čemu divit. Inflace zůstává překvapivě vysoko, další opatření ČNB prováděná jinde
ve světě (třeba odkupy aktiv) nedávají v našich podmínkách moc smysl. Navíc, jak se píše ve stanovisku po zasedání, „rizika aktuální
prognózy inflace na horizontu měnové politiky vyhodnotila BR ČNB jako zhruba vyrovnaná. Zatímco aktuální vývoj kurzu koruny může
působit oproti prognóze protiinflačně, může být na druhou stranu stabilizační vliv rozpočtové politiky výraznější”.

POLSKO
První čtvrtletí sice ještě polská ekonomika zvládla překvapivě dobře, ve druhém i na ni však s plnou sílou dopadla
koronavirová krize. Krize se začíná projevovat i na trhu práce.
Polská ekonomika se v prvním čtvrtletí překvapivě držela. Její mezičtvrtletní pokles o 0,4 % znamenal, že meziročně se dostalo
tempo růstu HDP na +2 %. Všechny složky agregátní poptávky přispěly k růstu pozitivně, nejvíce (0,8 p. b.) vláda, o něco méně
(0,7 p. b.) domácnosti. Po pěti čtvrtletích přestal také být negativním příspěvek ze strany zásob. Čistý export přidal kvůli poklesu
dovozu 0,4 p. b.
Z měsíčních dat zveřejněných v červnu je však evidentní, že ekonomika vlivem opatření proti šíření koronaviru masivně
trpí a že první čtvrtletí vůbec neznamená, že se koronavirová krize Polska dotkne méně než třeba nás. Průmyslová produkce totiž
poté, co v dubnu klesla o 25,1 % r/r, klesla i v květnu, a to o 15,9 %. Ještě v březnu přitom její meziroční pokles činil pouze 5,1 %.
Propadla se totiž produkce ve všech sektorech kromě výroby léčiv. I když návrat na úroveň před krizí bude jen pomalý, polský index PMI
ukazuje, že dno bylo nejspíš dosaženo v dubnu. V březnu totiž zaznamenal 42,4 bodu (nejníže od dubna 2009), v dubnu, samozřejmě
jako důsledek koronavirové uzávěrky ekonomiky, klesl na historické dno 31,9 bodu, v květnu se však zvedl na 40,6 bodu (což je
ale stále druhý nejhorší výsledek od ledna 2009) a v červnu dokonce na 47,2 bodu. I zde, podobně jako v ČR, je však interpretace
červnového vývoje indexu PMI nejasná: na jedné straně pokračoval pokles nových objednávek, na druhé však i růst optimismu
na dalších 12 měsíců.
Maloobchodní tržby zaznamenaly v březnu a v dubnu dramatickou deceleraci způsobenou uzavřením prodejen, v květnu
se sice situace zlepšila, ale tržby jsou meziročně i tak o poznání nižší. Zatímco ještě v únoru rostly v reálném vyjádření o skoro 10 % r/r,
v březnu meziročně ztratily 7 % a v dubnu dokonce 22,6 %. V květnu se pak meziroční tempo poklesu s tím, jak se ekonomika začala
opět otevírat, snížilo a dosáhlo „pouze“ 8,6 %.
Fundamenty podporující poptávku domácností se také začaly zhoršovat, což znamená, že ani po kompletním znovuotevření ekonomik
nebude poptávka domácností růst jako v únoru. Zatímco ještě koncem prvního čtvrtletí přidaly mzdy meziročně 6,3 %, na začátku
druhého čtvrtletí zpomalil jejich růst, a to dramaticky na 1,9 % r/r; v polovině druhého čtvrtletí pak dokonce na 1,2 % r/r. Ochlazuje
totiž trh práce, což je vidět i na míře nezaměstnanosti – míra nezaměstnanosti se po sezonním očištění dostala na 6,1 % a je tak
nejvýše od července 2018.
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Inflace sice v květnu opět klesla (z 3,4 % v dubnu na 2,9 % v květnu, nejníže od listopadu 2019), byl to však jenom důsledek
poklesu cen pohonných hmot. Bez cen paliv a cen potravin inflace naopak zamířila na sever: takto definovaná jádrová inflace byla
v dubnu na 3,6 %, tj. na stejné hodnotě jako v únoru i v březnu, v květnu však poskočila o 0,2 p. b., a dostala se tak na 3,8 %. Je to
její nejvyšší hodnota od dubna 2002. Dle prvních dat za červen, zveřejněných 29. 6., došlo na úrovni celkové inflace k růstu na 3,3 %,
což se asi těžko bude slučovat s poklesem jádrové inflace (která prozatím zveřejněna nebyla).
Měnový výbor centrální banky (MPC) se, podobně jako Bankovní rada ČNB, již dřív dostal se sazbami na nulu: koncem května
snížil sazby o 0,4 p. b., což společně se snížením o 100 b. b. během dubna a března znamenalo, že se sazby dostaly na 0,1 %. To je
polské historické minimum a také nejnižší sazba v CEE3 regionu. Již v březnu zavedla centrální banka také další nekonvenční opatření
spočívající v repo operacích, odkupech vládních dluhopisů na sekundárním trhu a v refinančních facilitách podobných těm, které
již léta provádí ECB (TLTRO), v dubnu pak rozšířila akceptované instrumenty pro druhý ze zmíněných programů o všechny státem
garantované instrumenty jakožto i o SPP. Ve světle těchto opatření a stále vysoké inflace tak nepřekvapí, že na posledním zasedání
16. 6. se s nastavením měnové politiky nic nestalo. Jediné, co stojí z červnového zasedání za zmínku, je poznámka MPC o tom, že slabý
zlotý je pro MPC překvapením a že může, skrze vyšší inflaci, podvazovat v budoucnu spotřebitelskou poptávku.

MAĎARSKO
Maďarská ekonomika dle očekávání ve druhém čtvrtletí nezopakuje výkon z prvního a pod tíhou uzávěrky ekonomiky
klesala. Centrální banka překvapivě snížila repo sazbu, a to i navzdory slabému forintu a očekávání oživení tvaru V.
Maďarská ekonomika v 1. čtvrtletí letošního roku také nechala českou a slovenskou ekonomiku daleko za sebou.
Na čtvrtletní bázi poklesla maďarská ekonomika o „polských“ 0,4 %, meziročně její tempo zpomalilo ze 4,5 % v posledním čtvrtletí
2019 na 2,2 % v prvním čtvrtletí letošního roku. Překvapivě dobře se vedlo poptávce domácností, která rostla o 4,3 % r/r (příspěvek
2,3 p. b.), výrazně zpomalily fixní investice (negativní příspěvek –0,3 p. b.) a díky růstu importu a slabému exportu byl výrazně záporný
příspěvek čistého exportu (–1,6 p. b.).
Druhé čtvrtletí ale samozřejmě vypadá mnohem hůř. Maloobchodní tržby poklesly v dubnu po březnovém kladném šestiprocentním
růstu meziročně o více než 10 %. Nebylo ale moc čemu se divit – omezení související s koronavirem vstoupila v platnost až v dubnu.
Trh práce, ačkoliv nadále v historicky výborném stavu, se začal zhoršovat: míra nezaměstnanosti za březen až květen 2020
se dále zvedla, svou hodnotou 4,2 % se tak dostala na úroveň, kde byla naposledy ve třetím čtvrtletí 2017. Pokračovalo též vysoké
tempo růstu mezd, ale i zde už pozorujeme zpomalení: v březnu 2020 dosáhlo 9 % r/r, v dubnu méně než 7 % a je jasné, že s růstem
nezaměstnanosti bude růst mezd konvergovat k nule.
Průmyslová produkce byla již v březnu (v té době jediným) indikátorem, který ukázal, že maďarská ekonomika není vůči
koronaviru imunní. Produkce totiž již koncem 1. čtvrtletí poklesla o 10 % r/r (a o 10,4 % m/m), počátkem druhého čtvrtletí pak
samozřejmě propadla opět – v dubnu totiž klesla meziměsíčně o 30,5 % a meziročně o 36,6 %. Primárním důvodem byl, jako jinde v
regionu, automobilový průmysl. Vzhledem k vývoji indexu PMI, který v květnu 2020 dosáhl 40,6 bodu a v červnu se zlepšil dokonce
na 47,2, se dá předpokládat, že se situace v průmyslu koncem 2. čtvrtletí zlepšila (byť se průmysl nadále nacházel v kontrakci). I zde,
jako jinde v regionu, byl vývoj subindexu nových objednávek v rozporu s vývojem subindexu očekávání.
Inflace v květnu 2020 oproti dubnu dále poklesla, a to o 0,2 p. b. na 2,2 %; je tak nejníže od března 2018. Meziročně jsou o více
než pětinu nižší ceny energií, poklesla též poptávková inflace, která v květnu poprvé od srpna minulého roku poklesla pod hranici 3 %
(2,8 %, nejméně od prosince 2018). Vzhledem k růstu nezaměstnanosti a očekávánému poklesu mezd lze čekat její další zpomalení,
jemuž však částečně brání stále slabý forint.
Centrální banka překvapivě snížila na svém zasedání 23. června repo sazbu, a to o 0,15 p. b. na 0,75 % (O/N depozitní
sazba zůstala bez změny na –0,05 %, O/N zápůjční sazba také bez změny na 1,85 %). Jak na tiskovce zmínil viceguvernér Virág
– a vzhledem k tomu, že maďarská centrální banka provádí měnovou politiku primárně skrze jiné nástroje než přes 90denní repo,
nelze s ním nesouhlasit – jedná se o symbolický krok, který neznamená, že začíná další kolo uvolňování politiky. Mnohem důležitější
jsou jednotýdenní tendre, které však – alespoň doposud – následovaly vývoj 90denní sazby. Centrální banka také zveřejnila novou
prognózu, která letošní růst snížila do pásma 0,3–2 %, pro rok 2021 však očekává růst o 3,8–5,1 %. Jinými slovy, MNB čeká oživení
tvaru písmene V.
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Poté, co se ropa (WTI) v dubnu ocitla v dokonalé bouři (koronavirová uzavírka ekonomik, a z ní plynoucí propad poptávky po ropě,
plus konflikt mezi zeměmi OPEC a Ruskem), kvůli které se cena ropy k fyzickému odběru dostala až do hluboce negativních hodnot,
se situace v květnu stabilizovala. Barel WTI se vrátil do kladných hodnot, a to díky kombinaci vyšší poptávky z Číny (znovuotevírání
čínské ekonomiky), uzavírání těžebních kapacit v USA a smíru v konfliktu mezi Ruskem a S. Arábií. V červnu se barel ropy udržel mezi
37 a 40 USD za barel, obchodování bylo, podobně jako na jiných trzích, poklidné.

AKCIOVÉ TRHY
Vzhledem k pokračujícím masivním monetárním stimulům klíčových centrálních bank a postupnému otevírání ekonomik
pokračovala na globálních akciových trzích pozitivní nálada. Počty nakažených nemocí COVID19 v globálním kontextu nevyznívaly
příliš pozitivně, avšak akciové trhy se soustředily převážně na pokračování v uvolňování restriktivních opatření a na očekávání
ekonomického oživení. Velice dobře se opět dařilo převážně technologickým akciovým titulům jako Microsoft, Apple nebo
Amazon. V červenci by měla začít výsledková sezóna, avšak ani ta zřejmě nebude mít významný vliv na určení dalšího vývoje
akciových trhů, jelikož důležité budoucí měsíce nadále leží v nejistotě. Ve výsledku nejširší globální akciový index MSCI All Country
World připsal zhodnocení 3,0 %, americký index S&P 500 +1,8 %, evropský index DJ Stoxx 600 +2,9 % a japonský index Nikkei
225 výrazných +1,9 %.
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Také středoevropské akciové trhy si užívaly pozitivní nálady
panující na globálních akciových trzích. Nadále docházelo
k uvolňování restriktivních opatření a investoři ve vidině budoucího
ekonomického oživování navyšovali podíly v akciích. Výhled
na korporátní zisky společností zůstává slabý, avšak data ukazují,
že bychom se nyní mohli pohybovat blízko dna. Nejvíce zastoupený
sektor v našem regionu nikterak výkonnostně nezaujal. Banky
budou i v budoucích čtvrtletích čelit odpisům nesplacených úvěrů
a nízkým úrokovým sazbám. Nejlépe se v našem regionu dařilo
sektoru utilit, cena akcií ČEZ byla tažena schválenou dividendou
a přesnějšími konturami rozšíření jaderné elektrárny Dukovany.
Polské utility (PGE meziměsíčně +42 %, Tauron +91 %, Enea
+22 %) rostly na základě informací o možném rozdělení aktiv
na uhelné a ostatní méně nečisté zdroje. Dobrá data přicházela
i z oblasti maloobchodního prodeje, tržby se zotavují rychleji,
než analytici očekávali. Polský akciový index meziměsíčně vzrostl
o 1,8 %, český index PX o 2,5 %, maďarský index BUX o –0,2 %
a rumunský index BET o –0,5 %.

Zdroj: Bloomberg
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AKCIOVÉ TRHY
Akciím na rozvíjejících se trzích se v červnu velice dařilo, souhrnný index MSCI Emerging Markets USD připsal téměř 7 %,
a zakončil tak v zelených číslech již třetí měsíc po sobě. Akcie zaznamenaly takto dobré výsledky i navzdory tomu, že v průběhu
měsíce přicházela celá řada znepokojujících zpráv. Jmenujme například konflikt mezi Čínou a Indií, při kterém na společné
himálajské hranici umírali vojáci obou stran, dramaticky narůstající počet případů COVID-19 v Latinské Americe, obavy z druhé
vlny nákazy či schválení nového čínského zákona o státní bezpečnosti, což vyvolalo další vlnu protestů a zatýkání v Hongkongu
(a také hrozbu sankcí ze strany USA). Ani to však investory neodradilo. Pozitivní sentiment byl tak opět podporován především
uvolněnými měnovými politikami centrálních bank a vyhlídkami na relativně brzké zotavení ekonomik. Brazilské akcie zhodnotily
o více jak 8,75 %, čínské a indické pak přes 7,5 %. Jen lehce za nimi pak zůstaly akcie v Hongkongu, Mexiku či Koreji (vše
v lokálních měnách).

DLUHOPISOVÉ TRHY
USA A EMU
Německá výnosová křivka se během června vůbec nezměnila. Na krátkém konci zůstaly výnosy u dvouletých dluhopisů
na –0,69 % (koncem května to bylo přitom skoro stejné: –0,66 %) a ačkoliv v první červnové dekádě došlo k jejich (jak se
ve zbytku měsíce ukázalo krátkodobému) poklesu, podobný výsledek, tj. žádná změna mezi koncem května a koncem června,
byl nakonec i u výnosů desetiletých. Ty se koncem května i koncem června nacházely totiž na navlas stejné úrovni –0,45 %.
Stejná situace – malé změny mezi koncem května a června – byla i ve Spojených státech. Počátkem června sice výnosy po
relativně lepších makrodatech vzrostly, ale jen na dlouhém konci (skoro na +0,9 %) a jen na pár dní. Koncem června tak byly
desetileté americké výnosy opět zpátky na +0,67 %, což je úroveň shodná s koncem května (+0,65 %).

FIREMNÍ DLUHOPISY
Vývoj na kreditním trhu byl i v červnu, podobně jako v dubnu a v květnu, ve znamení uklidňování situace po březnové panice.
Panika kolem koronaviru a jeho efektů na světovou ekonomiku, která se podepsala na masivních výprodejích korporátních
dluhopisů jakékoliv kvality a také na masivním růstu CDS prémií v březnu, a která začala v dubnu opadat, se pod vlivem
bezprecedentních fiskálních a měnověpolitických zásahů dále uklidňovala i v květnu a v červnu.
Korporátní dluhopisy investičního i spekulativního stupně denominované v euru tak během června dále cenově rostly, změna
tzv. total return indexu u nich dosáhla +0,4 % resp. +0,5 %. U dolarových instrumentů nebyl vývoj takto homogenní –
u investičního stupně růst o 2,1 %, u spekulativního stupně pokles o 1,9 %. Další, tentokráte uniformní zlepšení jsme pak
zaznamenali u kreditních prémií korporátních dluhopisů denominovaných v euru. Dle indexu Markit iTraxx Europe poklesly
prémie u dluhopisů investičního stupně oproti květnu o další 2,2 %, u spekulativního stupně o 1,4 %. U investičního stupně jsou
tak prémie již na úrovni z konce února (u spekulativního jsou však nadále mnohem výš).

ČR
Česká výnosová křivka zůstala v červnu stejně jako její německý protějšek beze změn. Krátký konec, který se ještě
koncem dubna nacházel nad 0,6 % (a počátkem ledna dokonce na 1,8 %), totiž koncem května poklesl na 0,08 %, a jen
o 1 b. b. níže (tj. na 0,07 %) byl i koncem června. Dlouhý konec si prošel letos, a zejména v květnu, podobně zásadní změnou.
Koncem dubna byly desetileté výnosy na úrovni 1,3 % (počátkem ledna 2020 dokonce na 1,6 %), koncem května však poklesly
pod 0,8 %, a to jako důsledek snížení sazeb ČNB. Během června se už nic dalšího nestalo, nepřekvapí tedy, že dlouhý konec
se koncem června nacházel jen o malinko výš (0,81 %) než koncem měsíce předcházejícího. Sentimentu na trhu udávaly tón
primární aukce Ministerstva financí, jež byly tak jako v celém druhém kvartálu provázeny vysokým zájmem zejména domácích
ale i zahraničních investorů. V červnu přitom již MF snížilo nabízené objemy, což zlepšilo aukční výsledky a pomáhalo cenám
na sekundárním trhu.

POLSKO
Polská výnosová křivka byla široko daleko jediná, na které se něco v červnu dělo. Desetileté polské výnosy během
června narostly z 1,18 % na 1,40 %, tj. z historického minima v květnu se dostaly na hodnotu z konce dubna, a to jako důsledek
překvapivě vysoké inflace. Na krátkém konci dvouleté výnosy zůstaly beze změny na 0,14 %.
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UKRAJINA
Červnový vývoj v případě ukrajinských státních dluhopisů odpovídal pomalu se navrátivšímu optimismu na globálních trzích
a postupnému obnovování ekonomické aktivity. Rizikový apetit investorů podpořilo navýšení objemu odkupu aktiv na straně
ECB a oficiální potvrzení osmnáctiměsíční půjčky ve výši 5 mld. USD ze strany Mezinárodního měnového fondu a 0,5 mld. EUR
od Evropské unie. Historicky nejnižší míra inflace umožnila centrální bance dále snížit úrokové sazby na 6 %, přičemž výhled
na další vývoj cenové hladiny a nastavení měnověpolitických sazeb podporují obnovení ekonomického růstu.

MĚNY
Po březnové eurodolarové jízdě housenkovou dráhou a dubnové stabilizaci byly jak květen, tak červen velmi
pokojné; během června se kurz pohyboval v úzkém pásmu mezi 1,115 a 1,135. To bylo vzhledem k absenci skutečných nebo
očekáváných změn v relativním nastavení měnové politiky ECB a Fedu pochopitelné. Kurz totiž více než cokoli jiného ovlivňuje
právě očekávání, jak se bude vyvíjet relativní měnová politika na opačných stranách Atlantiku.
Česká koruna byla během června také nadmíru klidná. Během celého měsíce se díky absenci významnějších událostí ve vnějším
prostředí nedostala z pásma 26,50–26,80.
Zlotý se poté, co se koncem května po několika předcházejících měsících slabosti konečně pohnul k silnějším hodnotám (a to
navzdory tomu, že během března, dubna a května ztratil podporu centrální banky ve formě regionálně nejvyšších úrokových
sazeb), se během června opět rychle vrátil nad 4,40. Koncem měsíce (4,47) se dokonce pohyboval na dohled hranici 4,50.
Též maďarský forint poté, co během května posiloval, se během června vrátil na slabou dubnovou úroveň – koncem druhého
čtvrtletí se totiž dostal až na úroveň 355 forintů za euro.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ
DLUHOPISOVÝ TRH ČR
Vývoj během koronavirové krize zásadně změnil dluhopisový terén. Na jedné straně došlo k výraznému nárůstu emisní aktivity
české vlády a lze čekat pokračování této tendence. Vláda totiž za poslední roky nevytvořila pro nepředvídanou situaci žádnou
zásadní rezervu (navíc navýšila výrazně mandatorní výdaje), takže všechny programy pomoci ekonomice musí financovat
dluhem. Rozpočtový schodek tak v letošním roce bude atakovat 500 miliard korun (po několikáté revizi k hlubšímu deficitu),
což představuje bezmála 10 % HDP, dvojnásobek rozpočtového schodku při finanční krizi 2009. Navíc, podobný schodek
tomu letošnímu vláda, dle plánu MF, připravuje i na příští rok. Potřeba státu financovat se na dluhopisovém trhu tak zůstane
po delší dobu výrazně zvýšená. V českých poměrech to sice nemusí nutně automaticky znamenat okamžitý nárůst požadovaných
výnosů (pokles cen), dle našeho názoru je to však klíčový rizikový faktor ve scénáři déletrvající recese. V tomto ohledu nesmíme
také zapomínat na přetrvávající vysoký (a v rámci CEE regionu i historicky výrazně nadprůměrný) podíl držby českých státních
dluhopisů zahraničními investory (téměř 40 % celkového objemu), jenž v případě zhoršení tržního sentimentu či vnímaného
makroekonomického fundamentu ČR může vést k turbulencím na trhu a k rozsáhlým cenovým ztrátám vládních dluhopisů.
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Je však na druhou stranu třeba zdůraznit, že ČR má v současnosti nízké celkové zadlužení, což společně s nyní slabší korunou
může dále lákat zahraniční investory při existenci zajímavé marže nad eurové vládní dluhopisy. V neposlední řadě je zde ČNB – její
měnověpolitické sazby klesly na dohled nuly a ještě kosmeticky poklesnout mohou, plus centrální banka je dle slov bankovní rady
připravena vstoupit v případě výraznějších propadů cen na trh vládních dluhopisů a nakupovat, možná současně s podporou
měnovému kurzu prodejem části devizových rezerv. Ze zahraničí, tedy zejména z EMU, v nejbližší době silný tlak na růst obligačních
výnosů nejspíš nepřijde, neboť těmto tendencím bude bránit Evropská centrální banka navýšeným programem nákupů vládních
dluhopisů. Podtrženo, sečteno, byť výsledkem v dalších málo měsících může být relativní stabilita českých výnosů na nízkých
úrovních, vnímáme vysoké riziko možného přechodně negativního vývoje a v důsledku současné podprůměrné výnosy českých
vládních dluhopisů jako neatraktivní.

DLUHOPISOVÝ TRH POLSKO
Podobný výhled platí i pro Polsko. I Polsko je málo zadlužená ekonomika se zdravými fundamenty a centrální bankou, která navíc,
pro mnohé celkem překvapivě, snížila sazby až na nulu. Tlak na růst výnosů tak zevnitř Polska může, nicméně, začít přicházet při
scénáři ekonomického zotavení a přetrvávající zvýšené inflace. Nízké výnosy v Eurozóně budou nicméně výraznější růst polské
křivky pravděpodobně tlumit.

DLUHOPISOVÝ TRH UKRAJINA
V důsledku událostí a vývoje okolo virové pandemie a nových ekonomických fundamentů zůstal v pozadí fakt, že i přes nadále
velmi silně proklamované snahy o potlačení korupce a posílení důvěryhodnosti státních institucí v zemi (zejména soudnictví)
konkrétní reformní kroky v podstatě ustaly a v pozadí naopak dochází k růstu vlivu oligarchických zájmových skupin, podkopávání
nezávislosti centrální banky a erozi důvěry zahraničních investorů. Důležitým prvkem pro další vývoj bude postoj Mezinárodního
měnového fondu, který postupné čerpání přidělených prostředků podmínil právě nezávislostí centrální banky a protikorupčními
opatřeními. Náš pohled na další vývoj cen ukrajinských aktiv je tak nyní spíše neutrální. Nízká inflace, stále atraktivní reálné
úrokové sazby a opětovný optimismus napříč trhy jsou vyvažovány faktem, že institucionální uspořádání zůstává extrémně slabé
a vliv na vývoj událostí v zemi mají spíše než nezávislí politici a instituce skupiny oligarchů, sledující hlavně své ekonomické zájmy.

MĚNY
U kurzu eura proti dolaru vidíme pro nejbližší období kurz dolaru v pásmu 1,12–1,15, ve střednědobém výhledu pak očekáváme
oslabování dolaru (i vůči dalším světovým měnám). Hlad po dolarové likviditě, který hnal posilování v březnu, totiž Fed zahnal
jak FX swapy s jinými centrálními bankami, tak repo programem FIMA (umožňujícím repo operace centrálních bank ve světě
s americkými dluhopisy přímo s Fedem). V relativním postavení měnových politik ECB a Fedu se nejméně rok nic měnit nebude,
a samotná tempa oživení ekonomik si také asi nebudou mít co závidět. Růst nových případů koronavirového onemocnění, který
nyní v částech USA pozorujeme, hrozí tím, že se americká ekonomika opět brzy zavře, což by se dolaru dotklo negativně.
Koruna je nyní fundamentálně stále moc slabá, její návrat na silnější hodnoty je tak v horizontu 6 měsíců pravděpodobný.
V březnovém výprodeji došlo jen k malému snížení pozic zahraničních hráčů a duben v tomto směru také o moc lepší nebyl (držba
českých dluhopisů nerezidenty činila ke konci května 33,7 % všech dluhopisů). Do konce roku se tak sice koruna pravděpodobně
vrátí k hranici 26 korun za euro, ale zranitelnost jakožto dědictví dávno ukončených devizových intervencí si s sebou ponese dál.
Polskému zlotému by z fundamentálního hlediska svědčily hodnoty mnohem silnější, než jaké vidíme dnes. Očekáváme, že se
po opadnutí paniky vrátí zpátky na 4,30, na silnější hodnoty však asi nebude jen tak mít, pokud uvážíme, že před březnovými
výprodeji jej na ně nedostal ani široký pozitivní úrokový diferenciál a silný růst ekonomiky (a obojí je teď věcí minulosti). Je však
možné, že se, podobně jako v letech 2008–2009, polská ekonomika vypořádá se současnou krizí lépe než EMU, pak by se
případně zlotý mohl dostat až pod 4,20 PLN/EUR.
Maďarský forint je na tom stejně jako zlotý. Na silnější, řekneme únorové úrovně, se asi vrátí poměrně lehce (i když nedávný
pokles sazeb centrální banky tento proces prodlouží), dále však jen tak neposílí. Jedinou nadějí je, že by se na Maďarsku stávající
krize podepsala méně, než na Eurozóně, což se vzhledem k přece jenom lepšímu strukturálnímu podkladu ekonomiky nedá
úplně vyloučit. Tvrdá data však zatím nic takového neindikují.
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Společnost si postupně přivyká a adaptuje na situaci ohledně nemoci covid-19. Prvotní panika odezněla, zdravotní systémy byly
adekvátně nastaveny, vlády pokračují v uvolňování dříve nastavených omezení, obchody se otevírají, firmy obnovují výrobu,
centrální banky nadále vše podporují uvolněnými měnovými politikami a vlády fiskálními podpůrnými balíčky. Zdá se tak, že
to nejhorší je za námi. To vše se na akciových trzích postupně bude odrážet v pozitivní náladě. Stěžejní však bude zvládnutí
konečného uvolňování přijatých opatření a nastartování ekonomik. Zotavení důvěry spotřebitele bude nutnou podmínkou.
Akceleraci ekonomické aktivity očekáváme v následujících měsících, přičemž na předkrizovou úroveň se nedostaneme ani
v příštím roce. Růst ziskových ukazatelů korporací by se měl výrazněji dostavit až v posledním čtvrtletí letošního roku. Výhled na
globální akciové trhy pro zbytek roku 2020 máme regionálně selektivní: pozitivní jsme na evropské a rozvíjející se trhy, nadále
opatrní jsme naopak na US trhy.
Nejvyšší růstový potenciál v rámci středoevropského regionu nyní vidíme u slovinských a některých českých akcií. Silné
propady způsobené šířením covid-19 dle nás ve střednědobém horizontu poskytují zajímavé investiční příležitosti. Místní trhy
se vyznačují vysokými dividendovými výnosy (pro rok 2020 nebude platit) a relativně nízkým zadlužením. Bankovní tituly
pak vysokou kapitalizací, dobrou ziskovostí vlastního kapitálu a úrokovou marží. U polského akciového trhu nadále vidíme
rizika ve vysokém zastoupení státu v podílech mnoha společností, což často vede k výměnám managementu, nevhodným
akvizicím nebo neefektivnímu řízení mnohdy bez ohledu na cíle minoritních akcionářů. Pozitivní však jsme na polské společnosti
ze spotřebitelského sektoru a některé banky, jež dle našeho názoru mají mnoho negativních událostí již v cenách akcií zaceněno.
Z hodnotového pohledu se nám líbí mnoho slovinských společností.

Důležitá upozornění:
Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace
uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) ani poskytnout jeho kompletní
shrnutí. Údaje o minulých kurzech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových
fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat. Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručují návratnost původně investované částky, nepřebírají
odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů uvedených v tomto dokumentu ani za přesnost a úplnost těchto údajů a doporučují investorům konzultovat
investiční záměry s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete
(zdarma) získat v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s., nebo na www.conseq.cz.
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