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PROSINEC V KOSTCE
RYCHLÉ SHRNUTÍ MĚSÍČNÍHO VÝVOJE
Globální akciové trhy pokračovaly v prosinci v růstu s tím, jak se po světě pomalu začaly v masovém měřítku aplikovat vakcíny
proti koronaviru. Nejširší globální akciový index MSCI All Country World připsal zisk 4,5 %. Dařilo se také globálním dluhopisovým
trhům, které dle nejširšího globálního dluhopisového indexu Bloomberg Barclays připsaly zisk 1,3 %. Celý uplynulý rok 2020 byl
pro globální finanční trhy velice úspěšný, a to především díky bezprecedentnímu objemu kvantitativního uvolňování centrálních
bank. Celkový objem nově natištěných peněz centrálními bankami v roce 2020 činil rekordních 9,2 bilionu dolarů, což je
trojnásobek ve srovnání s krizovým rokem 2008. Ve výsledku za celý rok 2020 připsaly globální akciové trhy zhodnocení 14,3 %
a globální dluhopisové trhy 9,2 %.
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VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH
Dolar v prosinci při pokračující pozitivní náladě na globálních finančních trzích pokračoval v oslabování. Dolarový index DXY,
jenž měří výkonnost dolaru vůči koši hlavních světových měn, ve výsledku oslabil o 2,1 % a dostal se na nejnižší úroveň
od začátku roku 2018. Vůči euru dolar oslabil o 2,4 % na úroveň 1,222 USD/EUR. Index měn rozvíjejících se ekonomik vůči
dolaru posílil o 1,6 %.
Koruna vůči euru svoji hodnotu nezměnila a zůstala na úrovni 26,25 CZK/EUR a vůči dolaru posílila o 2,4 % na úroveň
21,39 CZK/USD.
Nejširší globální akciový index MSCI All Country World připsal zisk 4,5 %. Z regionálního pohledu se více dařilo akciím
rozvíjejících se trhů, jejichž index MSCI Emerging Markets připsal zisk 7,2 %. Akcie rozvinutých trhů dle indexu MSCI World
připsaly zisk 4,1 %.
Z hlediska investičního stylu se více dařilo růstovým akciím, jejichž index MSCI All Country World Growth zaznamenal zisk
5,1 %. Hodnotové akcie dle indexu MSCI All Country World Value připsaly zisk 4 %.
Ze sledovaných trhů zaznamenaly nejsilnější zisky akcie v Turecku (BIST 100 +15 %), Latinské Americe (MSCI Latin America
+11,6 %) a Polsku (WIG 30 +9,7 %). Relativně nejslabší byla výkonnost akcií v eurozóně (Euro STOXX 50 +1,7 %).
Pražská burza dle indexu PX připsala nadprůměrný zisk 6,3 % a index PX rok 2020 zakončil na úrovni 1027 bodů.
Globální dluhopisové trhy dle indexu Bloomberg Barclays zaznamenaly také nadstandardní zisk ve výši 1,3 %. Přitom průměrný
globální dluhopisový výnos do doby splatnosti dle agentury Bloomberg poklesl o 0,03 % na úroveň 0,83 %.
Globální index vládních dluhopisů posílil o 1,2 %. Korporátním dluhopisům se také dařilo velmi dobře. Globální index
korporátních dluhopisů investičního stupně připsal zisk 1,2 % a globální index korporátních dluhopisů neinvestičního
spekulativního stupně (high-yield) dokonce 2,5 %.
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Index korporátních dluhopisů investičního stupně denominovaných v euru posílil nepatrně o 0,1 % a index korporátních
dluhopisů neinvestičního spekulativního stupně (high-yield) denominovaných v euru posílil o 0,8 %.
Českým vládním dluhopisům se tentokrát opět příliš nedařilo, neboť jejich index oslabil o 0,1 %. Výnos do doby splatnosti
vládního dluhopisu s krátkou dvouletou splatností vzrostl o 0,05 % na úroveň 0,14 %. Výnos do doby splatnosti vládního
dluhopisu s dlouhou 10letou splatností nepatrně vzrostl o 0,01 % na úroveň 1,3 %. Česká výnosová křivka tak nepatrně
snížila svůj sklon.
Index polských státních dluhopisů hodnotu opět nezměnil. Maďarské státní dluhopisy připsaly zhodnocení 0,7 % a turecké
státní naopak odepsaly 0,8 %.
Globální komoditní index S&P GSCI vzrostl o 6 %. Cena ropy Brent vzrostla o 8,8 % na úroveň 52 dolarů za barel. Cena zlata
poklesla o 6,7 % na úroveň 1895 dolarů za trojskou unci.
Index volatility VIX vzrostl o 11 % na 23 bodů.
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CO JSME DĚLALI V NAŠICH INVESTIČNÍCH PORTFOLIÍCH?
V rámci asset alokace investičních portfolií jsme v průběhu prosince žádné významné investiční akce neprováděli. Celkově tak
máme v rámci asset alokace investičních portfolií vůči benchmarkům neboli srovnávacím indexům i nadále podvážení v akciích
a alternativních investicích, a naopak nadvážení v dluhopisech.
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 jsme i nadále podvážení na duraci, což znamená, že udržujeme průměrnou splatnost tohoto
subportfolia oproti benchmarkům kratší, čímž se chráníme vůči úrokovému riziku případného výrazného nárůstu výnosů
do doby splatnosti, a to především na delším konci výnosové křivky.
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JAKÝ JE NÁŠ VÝHLED NA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ?
Globální ekonomika se momentálně nachází v nejhlubší recesi od 2. světové války. Dle poslední říjnové prognózy Mezinárodního
měnového fondu by mělo globální HDP v letošním roce poklesnout o 4,4 %, což je násobně více než 1% pokles při globální
finanční krizi v roce 2009. Přitom jedinou velkou ekonomikou, která by měla za celý letošní rok zaznamenat kladnou dynamiku
HDP, je podle MMF Čína, jejíž ekonomika by měla vzrůst o přibližně 2 %.
Globální makroekonomický obrázek se navíc na konci uplynulého roku dále mírně zhoršil, neboť prakticky na celém světě
narůstaly počty nově nakažených koronavirem. Je tak velice pravděpodobné, že minimálně v USA a Evropě HDP v loňském
posledním čtvrtletí opět mezikvartálně pokleslo a dočkáme se tak hospodářského vývoje ve tvaru písmena „W“.
Na druhou stranu od listopadu se začaly objevovat velice příznivé zprávy o nových vakcínách proti koronaviru od společností
Pfizer, Moderna a AstraZeneca. Od začátku letošního roku tak po celém světě postupně nabíhá plošné očkování a od druhého
pololetí by se mohla začít globální makroekonomická situace normalizovat. To je konec konců také hlavní důvod, proč globální
akciové trhy na konci loňského roku extrémně rostly.
Je ovšem třeba také zmínit komentáře představitelů Mezinárodního měnového fondu, Fedu a Evropské centrální banky, kteří
se v posledních týdnech vyjadřovali v tom smyslu, že globální ekonomika ještě zdaleka není z nejhoršího venku. Podle těchto
institucí bude globální ekonomika i nadále vyžadovat enormně silnou monetární a fiskální podporu. Jak je nicméně u akciových
trhů dobrým zvykem, akcie mají silnou tendenci předbíhat reálný makroekonomický vývoj o dva až tři kvartály. Tudíž nyní
pravděpodobně platí, že je v cenách akcií zaceněn velice pozitivní vývoj od druhé poloviny letošního roku. Přeci jen hlavní
akciové indexy zakončily rok 2020 na nových historických maximech.
Klíčovým důvodem extrémního akciového růstu od konce března však byla bezprecedentní monetární stimulace klíčových
centrálních bank. 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
v uplynulém roce zásadním způsobem pomohly. Celkově centrální banky v roce 2020 natiskly 9,2 bilionu dolarů, což je rovný
trojnásobek předchozího maxima z krizového roku 2008. Je přitom velice pravděpodobné, že klíčové centrální banky budou
finanční trhy bezprecedentně podporovat také v roce 2021.
Co se našeho globálního akciového výhledu týče, na konci září jsme se rozhodli akcie v našich investičních portfoliích podvážit.
Vedly nás k tomu primárně tři důvody: 1) solidní výkonnost globálních akciových trhů v loňském roce s přihlédnutím k masivním
dopadům globální pandemie, 2) velmi vysoké akciové valuace neboli akciové ocenění, nyní nejvyšší od roku 2000 a 3) extrémně
nejistý globální makroekonomický výhled.
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Aktuální globální akciové valuace pro střednědobý horizont příštích pěti let přitom nyní indikují očekávané průměrné roční
akciové výnosy, včetně dividend, pouze kolem 2 %. Nepříznivým faktorem pro akcie je také výrazně negativní dynamika
globálních korporátních zisků, jejichž meziroční pokles ke konci roku činil 29 %. Celkově jsme proto na akcie mírně negativní.
Pokud jde o dluhopisy, ty jsou momentálně jako globální třída aktiv nejdražší v historii, když průměrný globální dluhopisový
výnos do doby splatnosti dle agentury Bloomberg na konci roku činil pouhých 0,83 % a pohyboval se tak i nadále poblíž
historického minima ze srpna. Průměrný reálný globální dluhopisový výnos do doby splatnosti, tedy očištěný o očekávanou míru
inflace, je proto poměrně hluboko v záporu. I nadále se proto domníváme, že vládní dluhopisy relativně bezrizikových zemí příliš
prostoru pro solidní zhodnocení ve střednědobém horizontu příštích pěti let nenabízejí.
Také kreditní marže korporátních dluhopisů se v posledních měsících enormně utáhly a momentálně se pohybují pod
dlouhodobými průměry, a to jak u korporátních dluhopisů s investičním ratingem, tak i korporátních dluhopisů s neinvestičním
spekulativním ratingem (high-yield). Domníváme se proto, že ani korporátní dluhopisy jako třída aktiv momentálně příliš
atraktivní nejsou.
Celkově se má tedy aktuální situace na globálních finančních trzích tak, že valuace neboli ocenění akcií i dluhopisů je
na historických maximech. Proto musí investoři v následujícím období počítat s poněkud podprůměrným zhodnocením.
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Ekonomika se pomalu vzpamatovává, předstihové ukazatele se i navzdory epidemiologické situaci a z ní pramenícím
restrikcím vesměs zlepšily. Centrální banka dále uvolňuje měnovou politiku.
Ekonomika Evropské měnové unie (EMU) se dle finálních dat ve třetím čtvrtletí podle očekávání výrazně zlepšila.
Po propadu o 11,7 % q/q ve druhém čtvrtletí vzrostla ekonomika ve třetím čtvrtletí o 12,5 % q/q, což znamená, že meziročně
byla v reálném vyjádření na konci třetího čtvrtletí objemově už jen o 4,3 % menší než před rokem. Strukturálně mohly za silný
mezičtvrtletní růst ve třetím čtvrtletí samozřejmě zejména složky, které se nejvíce podílely na propadu ve čtvrtletí druhém. Příspěvek
poptávky domácností ke q/q růstu tak po –6,6 p. b. ve druhém čtvrtletí dosáhl +7,3 p. b. ve třetím. Podobný obrázek byl i u exportů
(–9,2 p. b. vs. +7,6 p. b.) a hrubé tvorby fixního kapitálu (–3,6 p. b. vs. +2,8 p. b.).
Měsíční data, která byla v EMU v průběhu prosince zveřejněna, byla dobrá, po dvou měsících zhoršování se totiž zlepšily
i předstihové ukazatele.
Maloobchodní tržby se již v červenci dostaly na úroveň zpřed 12 měsíců (0 % r/r), od té doby se drží v černých růstových číslech.
Počátkem čtvrtého čtvrtletí dosáhlo tempo jejich růstu až 4,3 % r/r, což bylo stejné jako v srpnu, a tedy nejsilnější růstové tempo
od července 2015. Spotřebitelská důvěra měřená EK se sice v listopadu propadla nejníže (–17,6 bodu) od května (–18,8 bodu),
ale dle předběžných dat se v prosinci zase zlepšila, a to o výrazných 3,7 bodu na –13,9 bodu. Dokonce i trh práce se pomalu
zlepšuje: míra nezaměstnanosti poklesla v říjnu o 0,1 p. b na 8,4 %. Je tak sice stále o 1,2 p. b. výš než v únoru 2020, ale to
je vzhledem k vývoji v roce 2020 dle nás solidní úspěch. Nejvyšší míra nezaměstnanosti mezi velkými ekonomikami eurozóny
je ve Španělsku, kde dosahuje 16,2 %.
Průmyslová produkce se po dvou měsících meziměsíční (v podstatě) stagnace (růst o 0,3 % v srpnu a 0,1 % v září) v říjnu
výrazně zlepšila. Meziměsíčním růstem o bezmála dvě procenta se její meziroční tempo dostalo na nejlepší pokrizovou hodnotu,
která činí –3,8 %. Geograficky to mezi velkými ekonomikami vypadá tak, že nejlépe je na tom průmysl ve Španělsku (pokles
v říjnu už jen o 1,4 % meziročně), nejhůře pak průmysl německý, který poklesl meziročně o 4,1 %. Se zlepšováním situace
v průmyslu koresponduje také vývoj měkkých indikátorů. Důvěra měřená EK je lepší než v březnu – v říjnu dosáhla
9,2 bodu (březen 2020: –11,2 bodu; únor 2020: –6,2 bodu), v listopadu se sice zhoršila, ale jen mírně (na –10,1 bodu), což je
při pohledu na epidemiologickou situaci celkem pozitivní vývoj. Německý index IFO se sice zhoršil (na 90,7 bodu), ale to bylo jen
vinou nárůstu pesimismu ohledně budoucnosti: hodnocení současné situace zůstalo oproti říjnu (90,4 bodu) v listopadu prakticky
neměnné (90 bodů), očekávání se však zhoršila dramaticky (z 94,7 na 91,5 bodu).

Ekonomika eurozóny se ve 3Q20 rychle zvedla
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A nakonec, i index nákupních manažerů (PMI) ve zpracovatelském průmyslu se v prosinci dále zlepšil (55,2 bodu
vs. 53,8 v listopadu) a dostal se tak nejvýše od května 2018. V dominantním sektoru služeb je sice situace horší, ale i tam
jsme zaznamenali v prosinci zlepšení. Dle finálních dat poklesl v listopadu index ve službách na půlroční dno (41,3 bodu),
a to zejména vinou propadu nových objednávek, ale v prosinci se dle předběžných dat vrátil nad úroveň z října (46,9 bodu), když
dosáhl 47,3 bodu.
Celková inflace zůstala dle finálních dat v listopadu na –0,3 %, tj. na stejné úrovni jako v září a v říjnu. Na historickém
minimu ze září a října (0,2 %) zůstala také jádrová inflace. Nejvýraznějšími desinflačními cenovými okruhy byly nadále
energie (–8,4 % r/r) a průmyslové zboží (–0,3 % r/r), cenový růst je však kromě sektoru nezpracovaných potravin (+4,2 % r/r)
ve všech cenových okruzích prakticky neviditelný.
ECB na svém prosincovém zasedání dle očekávání uvolnila měnovou politiku. Sazby sice zůstaly bez změny, ale ECB provedla
několik jiných změn. Zaprvé, zvýšila program odkupu aktiv o 500 mld. EUR na 1 850 mld. za jeho současného prodloužení
do března 2022. Zadruhé, uvolnila podmínky v rámci programů dodávání likvidity (tzv. TLTRO III), a to tak, že (i) až do června
2022 prodloužila období, v němž platí výhodnější úrokové sazby, (ii) přidala trojici nových aukcí (mezi červnem a prosincem 2021)
a (iii) zvýšila maximální objem refinancovaní z 50 % na 55 % objemu akceptovatelných aktiv. Zatřetí, ECB v roce 2021 uskuteční
4 dodatečné aukce likvidity v rámci tzv. pandemických refinančních operací PELTRO.

USA
Ekonomická data jsou stále solidní, jen zlepšování trhu práce se zastavilo. Fed přidal další verbální slib, že měnová
politika zůstane uvolněná velmi dlouho.
Americká ekonomika po dramatickém a bezprecedentním poklesu ve druhém čtvrtletí (–31,4 % q/q) vzrostla ve třetím dle
prosincového (třetího) odhadu stejně bezprecedentním tempem, a to o 33,4 % q/q (ve druhém odhadu to bylo +33,1 % q/q).
Velikosti příspěvků jednotlivých složek byly kvantitativně podobné těm z druhého čtvrtletí, jen znaménka byla jiná. Spotřebitelské
výdaje přidaly k růstu HDP 25,4 p. b. (v minulém čtvrtletí –24 p. b.), fixní investice +12 p. b. (ve druhém čtvrtletí –8,8 p. b.), čistý
export ubral 3,2 p. b. (ve druhém čtvrtletí +0,6 p. b.).
Data zveřejněná během prosince 2020 byla opět dobrá. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v listopadu posedmé v řadě
vzrostly, i když nejpomalejším tempem (+0,9 % m/m) od srpna (+0,4 % m/m). Po vyloučení volatilní kategorie letadel a kategorie
vojenské techniky, tj. poté, co objednávky skutečně představují proxy pro fixní investice většiny firem, je obrázek skoro stejný:
v listopadu posedmé v řadě růst, byť nejpomalejším tempem (+0,4 %) od dubna (–6,6 % m/m). Meziročně jsou tak objednávky
zboží bez letadel a zbraní už o 6,5 % vyšší než před rokem. Tento vývoj je nadále vcelku překvapivý ve světle toho, jak se vyvíjí
průmyslová produkce. Ta je totiž ve srovnání s únorem 2020 o skoro 5 % nižší, meziročně pak dokonce nižší o 5,5 %.
Celkové maloobchodní tržby bez aut a bez paliv poklesly v listopadu podruhé v řadě (–0,8 % m/m), což je odrazem
znovuzavedení restriktivních opatření pro boj s koronavirem. Pro budoucí vývoj tržeb je podstatné, že se koncem prosince 2020
demokraté a republikáni domluvili na novém balíčku fiskální podpory (900 mld. USD), jehož součástí je mimo jiné také pokračování
programu přímých fiskálních transferů domácnostem (byť v poloviční výši než 1 200 USD v březnu minulého roku).
Trh práce se v listopadu dále zlepšil, ale tempo zlepšování se skoro zastavilo. Míra nezaměstnanosti totiž v listopadu
klesla oproti říjnu už jen o 0,2 p. b. na 6,7 %; oproti svému vrcholu z dubna (14,7 %) je tak podstatně níž, byť je stále znatelně
nad hodnotou z února (3,5 %). Dále klesá i míra nezaměstnanosti U6 (zahrnující kromě nezaměstnaných i ty, kteří pracují méně,
než by chtěli, a ty, kteří hledání práce vzdali kvůli absenci naděje, že nějakou najdou), i když i ta se v listopadu zlepšila už takřka
neviditelně: oproti říjnovým 12,1 % poklesla na 12 %. To jsou ta (stále ještě) pozitivní data. Negativním je pak vývoj u podpor
v nezaměstnanosti a žádostí o ně. První žádosti o podporu v nezaměstnanosti se v prosinci dostaly nad 850 tis., což je o 90 tis.
více než byl průměr za listopad a říjen; indikuje to pokračující destrukci pracovních míst kvůli pandemii. Pokračující žádosti
o podporu jsou také historicky bezprecedentně vysoko, kolem 5,5 mil., byť jsme zde zaznamenali oproti říjnu a listopadu další
zlepšení (průměr za tyto dva měsíce činil 7 mil.).
Meziroční jádrová PCE inflace zůstává nadále pod cílem Fedu, v listopadu dosáhla meziročně 1,4 %. Pro Fed trošku
špatnou zprávou je, že jádrová inflace podruhé v řadě nerostla: v listopadu totiž stejně jako v říjnu pouze meziměsíčně stagnovala.
Za posledních 7 měsíců od dubna se tak jádrová cenová hladina zvedla celkově o 1,4 %, což znamená, že kdyby udržela dynamiku
z léta, dostala by se za „pár“ měsíců na meziroční bázi ke 2 procentům. Poslední dva měsíce však návrat inflace k cíli Fedu
oddalují.
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Centrální banka zasedala koncem první prosincové dekády. Dle očekávání ponechala sazby beze změny, tj. v pásmu 0–0,25 %.
Fed však explicitně řekl, že bude nakupovat nejméně 120 mld. dluhopisů (80 mld. vládních dluhopisů a 40 mld. MBS) měsíčně
tak dlouho, dokud „nebude vidět podstatný pokrok ke splnění duálního cíle plné zaměstnanosti a cenové stability“. Společně se
závazkem Fedu nezvyšovat sazby ani v případě, že by nezaměstnanost klesla na úroveň, kde by jinak k takovému kroku přistoupil,
a se závazkem z Jackson Hole, že bude tolerovat i vyšší inflaci než 2 %, se tak jedná o další explicitní verbální závazek udržet
měnovou politiku uvolněnou velmi dlouho.

První žádosti o podporu v nezaměstnanosti opět mírně rostou
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HLAVNÍ UDÁLOSTI
CEE3
ČR
Prosincová data byla překvapivě dobrá, a to jak data tvrdá, tak měkká (předstihová). Měnověpolitická inflace dále
klesá, poptávková inflace je však stále vysoko.
Po poklesu o 3,3 % q/q v prvním a o 8,5 % q/q ve druhém čtvrtletí se ekonomika ve třetím čtvrtletí vrátila k růstu, a to, samozřejmě,
tempem velmi výrazným. Mezičtvrtletní tempo růstu dosáhlo dle finálních dat 6,9 % (tj. o 0,7 p. b. více než v předcházejícím
odhadu), což znamenalo, že v meziročním vyjádření byla ekonomika o 5 % níž a ve srovnání s koncem roku 2019 o 5,4 % níž.
Struktura růstu, zveřejněná počátkem prosince, ukázala, že lví podíl na oživení měly domácnosti: jejich poptávka po sedmiprocentním
mezičtvrtletním poklesu ve 2Q20 vzrostla o 5 % q/q ve 3Q20. Naopak, hrubé fixní investice klesly o 5 % q/q (celkové dokonce
o 7,5 % q/q), díky výraznému nárůstu dovozu (+26,2 % q/q) a slabšímu nárůstu exportu (+16,3 % q/q) byl negativním přispěvatelem
k růstu také čistý vývoz.
Měsíční data zveřejněná během prosince byla překvapivě dobrá. Průmyslová produkce, která během března a dubna ztratila více
než 35 % a která v následujících třech měsících přidala skoro 40 %, v posledních dvou měsících, za něž máme data, silně vzrostla.
V září přidala 3,6 % m/m a v říjnu pak 3 % m/m, což znamená, že se počátkem 4. čtvrtletí průmyslová produkce vrátila (o bezmála
procento) nad úroveň z října 2019. Celkové maloobchodní tržby (tj. včetně pohonných hmot a motorových vozidel) jsou už jen
velmi mírně pod úrovní ze stejného období roku 2019. V říjnu totiž tempo jejich poklesu dosáhlo jen necelého 2,5 % r/r, a i to
hlavně vinou desetiprocentního poklesu tržeb z prodeje paliv (jako odraz restrikcí navazujících na zhoršenou epidemiologickou
situaci) a sedmiprocentního poklesu tržeb z prodejů aut.
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Ostatní sektory jsou meziročně ve stagnaci – tržby v segmentu nepotravinářského zboží bez aut a paliv poklesly počátkem 4. čtvrtletí
(jen) o 0,3 % r/r. Tržbám se daří hlavně díky fiskální podpoře vlády, jejíž stinnou stránkou však je bezprecedentní deficit rozpočtu
(341,5 mld. v prvních 11 měsících letošního roku). Rozpočtová situace nebude v dalších letech lepší – Sněmovnou schváleným
(a prezidentem nevetovaným) snížením daní se deficit v letošním roce, beztak plánovaný na 320 mld., nafoukne o dalších 100 mld.
Pro maloobchod to však bude vzpruha.
Měkké indikátory poté, co ukazovaly koncem léta a počátkem podzimu jisté obavy z budoucnosti, které byly důsledkem rozbíhající
se druhé vlny pandemie, se ve 4. čtvrtletí paradoxně zlepšily. PMI ve zpracovatelském průmyslu, který v dubnu propadl
na 35,1 bodu, se v listopadu posedmé v řadě zvýšil a podruhé od listopadu 2018 dostal nad hranici 50 bodů, jež odděluje expansi
v sektoru od kontrakce v něm. V listopadu totiž index dosáhl hodnoty 53,9 bodu, což bylo nejvíce od září 2018. Prosincová
data zveřejněná 4. ledna 2021 byla ještě lepší: 57 bodů, nejvíce od dubna 2018. Hlavním hybatelem tohoto zlepšení byly nové
objednávky (exportní objednávky vzrostly nejrychleji od dubna 2018, celkové objednávky pak nejrychleji od února 2018).
Navzdory vratké epidemiologické situaci se v prosinci po třech měsících zhoršování výrazně zlepšil též sentiment domácností i firem,
měřený Českým statistickým úřadem. U domácností se důvěra v prosinci skokově zvedla o 8 bodů na –14,5 bodu, což reflektovalo
(jak se záhy ukázalo pouze krátkodobé) rozvolnění restrikcí. U firem jsme také zaznamenali výrazné zlepšení (o 6 bodů) na –1 bod.
Inflace zůstává nadále na dohled horní hranice inflačního pásma, i když oproti říjnu dále poklesla. Měnověpolitická
inflace v listopadu dosáhla totiž 2,7 %, což byla o 0,2 p. b. nižší hodnota než v říjnu a také nejnižší hodnota od února
2019. Poptávková inflace však již popáté zůstala na dohled 4 %, když v listopadu, podobně jako předcházející měsíce, dosáhla
3,7 %. Strukturálně se na inflačním obrázku již měsíce nic nemění: cenovou hladinu zvyšují hlavně cenové okruhy alkoholu, tabáku
a potravin (příspěvek k inflaci v rozsahu 1,1 p. b.) a segment bydlení, který přispívá v rozsahu 0,4 p. b.
ČNB zasedala před Vánocemi, k žádné změně v nastavení měnové politiky samozřejmě nedošlo (dvoutýdenní repo sazba
zůstala na 0,25 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 1 %). Centrální banka oznámila, že její Bankovní rada
„vyhodnotila rizika a nejistoty stávající prognózy v kontextu probíhající druhé vlny pandemie jako stále velmi výrazné“. Na jedné
straně se totiž dle ČNB začíná „naplňovat riziko uvolněnější fiskální politiky v příštích letech, a to vzhledem k balíčku daňových
změn“, na druhé straně se i přesto, že se „riziko horšího pandemického vývoje, spojené s dlouhodobějšími a plošnějšími uzavírkami
ekonomik našich obchodních partnerů i domácího průmyslu, zatím v plném rozsahu nezhmotňuje“, zatím nedá definitivně vyloučit
možnost dalšího „zhoršení situace“. Proto je namístě dle ČNB vyčkávat.
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Opětovné zpřísnění protipandemických opatření se projevilo v maloobchodních tržbách, v průmyslu však nikoliv.
Centrální banka koncem roku překvapila holubičím postojem.
Polská ekonomika se dle druhého odhadu zvedla ve třetím čtvrtletí o 7,9 % q/q, meziroční tempo jejího poklesu se tak
snížilo na pouhých 1,5 %. Strukturální data zveřejněná ještě na samém konci listopadu ukázala výrazný pozitivní příspěvek čistého
exportu k meziročnímu růstu ve výši 1,7 p. b. Pozitivně k meziročnímu růstu přispěla dle očekávání vláda (+0,6 p. b.) a, trochu
překvapivě, i domácnosti (+0,2 p. b.), negativně pak, nepřekvapivě, fixní investice (–1,7 p. b.) i zásoby (–2,3 p. b.). Ve 4. čtvrtletí však
nejspíš bude ekonomika opět v červených růstových číslech, a to jako důsledek zpřísněných protiepidemických opatření.
Potvrzují to i smíšená prosincová měsíční data. Na jedné straně průmyslová produkce ani v polovině čtvrtého čtvrtletí
neukázala, že je negativně ovlivněna druhou vlnou pandemie. Poté, co v říjnu zůstala v podstatě stejná (3,7 % r/r po sezonním
očištění) jako v září (3,3 % r/r), se jí dobře vedlo i v listopadu. V listopadu totiž dosáhla růstu o 5,4 % r/r, což po kalendářním očištění
znamená tempo kolem 4 % r/r. Je to mírně překvapivé i vzhledem k tomu, že index PMI sice v říjnu i v listopadu setrval nad
hranicí 50 bodů, ale pouze těsně (50,8 bodu v obou měsících). V prosinci se však dále zlepšil na 51,7 bodu. Na druhé straně
reálné maloobchodní tržby v listopadu výrazně propadly, a to v důsledku počínajících uzavírek provozoven: jejich meziroční
pokles o 5,3 % znamenal jak prohloubení propadu vůči říjnu (–2,1 % r/r), tak nejhorší výsledek od května 2020 (–8,6 % r/r).
S nezaměstnaností se přitom nic nestalo, v obou měsících dosáhla její sezonně očištěná míra 6,1 % (tj. o 0,9 p. b. více než před
rokem). I mzdy zůstávají v černých růstových číslech – po říjnovém růstu o 4,7 % r/r přidaly v listopadu 4,9 % r/r.
Inflace v listopadu podobně jako měsíc předtím mírně poklesla, a to z 3,1 % v říjnu na 3 %. Mnohem důležitější je ale fakt, že
jádrová inflace (tj. celková inflace bez cen potravin a energií) zůstala nadále vysoko, když v listopadu dosáhla 4,3 %, tj. stále na jedné
z nejvyšších úrovní za dvě desetiletí. První odhad prosincové inflace bude teprve zveřejněn, díky bazickému efektu však trh čeká pokles
celkové inflace na 2,6 %.
Měnový výbor centrální banky (MPC) zasedal 2. prosince. Podobně jako po listopadovém zasedání se trh žádného překvapení
nedočkal, sazby zůstaly na historicky i regionálně nejnižší hodnotě 0,1 %; beze změny zůstal i program kvantitativního uvolňování.
Z poměrně obecného zápisu vyplynulo pouze, že dle MPC dosavadní kroky podporují oživení, v roce 2021 přijde po letošku výrazně
oživení, ale i tak bude úroveň HDP koncem roku 2021 pod předpandemickou úrovní.
V samotném závěru minulého roku pak MPC hodně překvapil trhy „protizlotým“ postojem, když guvernér Glapinski (za podpory
dalších členů měnového výboru centrální banky) sdělil, že kvůli očekávání výrazného poklesu inflace v příštím roce analyzuje
MPC možnost dalšího snížení sazeb a že posilování zlotého (v té době nijak extrémní, k úrovni 4,45) je „velmi škodlivé“ a vytváří
prostor pro „potenciální a rozhodnou intervenci centrální banky“. Ve světle stále vysoké jádrové inflace to bylo skutečně překvapivé
a samozřejmě se to podepsalo na zlotém.

HLAVNÍ UDÁLOSTI
MAĎARSKO
Maďarsko ve čtvrtém čtvrtletí pokračovalo v oživování, inflace klesla nejníže za půl roku?
Jelikož pokles maďarské ekonomiky ve druhém čtvrtletí (o 14,5 % q/q) překonal veškeré odhady a také nesouhlasil s tím, co
ukazovala měsíční data, a jelikož měsíční data ve třetím čtvrtletí dávala tušit, že růst za čtvrtletí bude mezičtvrtletně dvouciferný,
nebyl výsledek za 3Q20 překvapením. Růst dle finálních dat dosáhl 11,4 % q/q, což v meziročním vyjádření znamenalo zlepšení
z –13,6 % r/r ve druhém čtvrtletí na –4,6 % r/r ve třetím čtvrtletí. Struktura růstu ukázala, že hlavním faktorem silného odrazu
od jarního dna byl čistý export (jeho příspěvek k meziročnímu růstu se z negativního příspěvku ve výši –7,3 p. b. ve 2Q20 dostal
na –0,1 p. b. ve 3Q20) a poptávka domácností (příspěvek –1,2 p. b. ve 3Q20 vs. –4 p. b. ve 2Q20).
Měsíční data zveřejněná během prosince byla, podobně jako v předchozích dvou měsících, dobrá. Maloobchodní tržby si vedly
a vedou dobře. Po pouze 2 měsících meziročního poklesu (který ovšem nebyl nijak dramatický, v dubnu o 8,2 % a v květnu
o 3,6 %) se jejich růst vrátil již v srpnu k meziroční stagnaci (0,1 % r/r). V září i v říjnu se dále zlepšoval, a to tak, že růst v říjnu dosáhl
1,3 % r/r. Listopad a prosinec budou asi horší, protože i v Maďarsku, podobně jako v okolních zemích, si epidemiologická situace
vynutila uzavírky části ekonomik.
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Míra nezaměstnanosti, která v první polovině roku od svého dna v roce 2019 vzrostla o 1,5 p. b. na bezmála 5 %, začala
ve druhém pololetí opět pozvolna klesat; za srpen až říjen klesla na 4,3 %. I koncem 3. čtvrtletí pokračovalo vysoké meziroční
tempo růstu mezd, i když je jasné, že mnohem víc než stav ekonomiky reflektuje růst mezd statistický artefakt způsobený tím,
že růst nezaměstnanosti byl koncentrován v nízko příjmových kategoriích (což uměle zvedlo meziroční tempo růstu průměrné
mzdy). Růst mezd za září (+8,8 % r/r) je zcela jistě zkreslený tímto způsobem a podobně tomu bude i s růstem za říjen, který
bude zveřejněn po uzávěrce tohoto vydání. Maďarská průmyslová produkce se rovněž stále zlepšuje. V březnu– dubnu
průmyslová produkce sice poklesla o 40 %, růstem v květnu (+17,7 % m/m) a v červnu (+18 % m/m) však většinu tohoto jarního
poklesu vymazala a meziroční tempo poklesu tak koncem prvního pololetí dosáhlo už jen 11,7%. Po sérii letních zlepšení
pak v říjnu sezonně očištěná průmyslová produkce dokonce zaznamenala první kladné růstové tempo, když přidala meziročně
2,6 % r/r. Vzhledem k vývoji indexu PMI, který v říjnu, v listopadu i v prosinci zůstal nad 50 body (50,1; 51,9 a 51,1 bodu), lze
očekávat, že i v polovině čtvrtého čtvrtletí průmyslová produkce mírně vzrostla.
Celková inflace v listopadu dále zpomalila na 2,7 % (meziměsíčně –0,2 %), dostala se tak nejníže od května 2020.
Poptávková inflace (tj. jádrová inflace bez zpracovaných potravin) však vzrostla na 3 %. Nejdůležitějším dezinflačním faktorem byly
v listopadu ceny pohonných hmot, které klesly meziročně o 7,6 % a meziměsíčně o 3,2 %, naopak, nejdůležitějším proinflačním
faktorem zůstaly (jako v minulých měsících a jako třeba i u nás) ceny potravin vč. tabáku a alkoholu (+6,2 % r/r).
Stabilizace inflace v posledních měsících (a také stabilizace forintu mezi 355 a 365 HUF/EUR) drží centrální banku v klidu.
Na prosincovém zasedání ponechal měnový výbor centrální banky (MNB) sazby beze změny a beze změny zůstaly
i parametry dalších měnověpolitických programů (QE, FGS Go!). Na online tiskové konferenci viceguvernér Virág i guvernér Matolcsy
řekli, že inflační vývoj v roce 2021 je nejistý, z čehož dle MNB plyne, že měnová politika musí být ostražitá a postupovat opatrně.
Jednotýdenní depozitní sazba, de facto hlavní nástroj měnové politiky v těchto dnech, se nadále bude stanovovat v týdenních
tendrech likvidity.

ROPA
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 OPECem a Ruskem), kvůli které se cena ropy k fyzickému odběru dostala až do hluboce negativních
hodnot, se situace v následujících měsících uklidnila. Během 5 měsíců včetně října se ropa držela v pásmu 37- 43 dolarů za barel.
Až na samém konci října došlo vlivem zhoršující se epidemiologické situace ve světě k poklesu ceny ropy pod spodní hranici
tohoto pásma, když se cena barelu WTI dostala na dohled 35 dolarů, kde nebyla od poloviny června. V listopadu však opět
zamířila nahoru, a to vlivem spekulací o brzké dostupnosti vakcíny proti covidu-19. Tento trend pokračoval i v prosinci, kdy se
ropa vyškrábala až na dohled hranice 50 dolarů za barel.

AKCIOVÉ TRHY

Středoevropským akciovým trhům se v průběhu prosince dařilo.
Hlavním impulsem byly uskutečněné prezidentské volby v USA,
ve kterých zvítězil predikovatelnější kandidát Joe Biden. To globální
rozvíjející se akciové trhy kvitovaly pozitivně. Zároveň proběhlo
schválení a první očkování vakcínami proti covidu-19. Obecně se
i tento měsíc dařilo akciím, jimž se v letošním roce nedařilo.
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Globální akciové trhy si připsaly velice slušné zisky i v posledním
měsíci roku 2020. Růstové momentum bylo nadále živeno pozitivním
přijetím výsledku amerických prezidentských voleb a započetím
očkování vakcínou proti covidu-19 v USA. Trhy se nenechaly rozhodit
ani globálně rostoucími čísly ohledně počtu nakažených koronavirem
a pozornost upíraly k letním měsícům, kdy by se měly ekonomiky
pozvolna vracet do normálu. Pozitivně samozřejmě nadále působily
extrémně uvolněné měnové politiky centrálních bank. Za měsíc
prosinec si tak americké akciové trhy připsaly +3,7 % (index S&P 500),
japonské trhy +3,8 % (index Nikkei 225) a evropské trhy +2,5 %
(index DJ STOXX 600).

Zdroj: Bloomberg
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Dobrou výkonnost tak předvedly především české banky a ČEZ. V Polsku nejvíce rezonovalo dlouho očekávané uvedení hry
Cyberpunk 2077 na trh. Bohužel z akcionářského pohledu se jednalo o zklamání, kdy cena akcie od uvedení hry ztratila téměř
40 %. Zklamání pramenilo především z nedokončení optimalizace pro starší konzole, což vedlo k tomu, že majitelé těchto konzolí
hru reklamovali a vývojářská společnost (CD Projekt) vracela peníze. Ve Slovinsku naopak došlo k očekávanému uzavření akvizice
bankou NLB, která koupila srbskou Komercijalna Banka. Výkonnosti jednotlivých trhů byly následující: český akciový index PX
+3,6 %, polský index WIG 30 +9,7 %, maďarský index BUX +8,4 %, slovinský index SBITOP +1,3 % a rumunský index BET +5,6 %.
Nejlepších výsledků dosáhly v prosinci akcie na rozvíjejících se trzích, když souhrnný index MSCI Emerging Markets USD připsal
7,15 %. Za celý rok 2020 pak zhodnotil o úctyhodných 15,8 %. Trhy pokračovaly v růstu taženém především optimistickými
vyhlídkami na ekonomický růst v roce 2021 a nově dostupnými vakcínami proti covidu-19. Oslabující dolar a narůstající aktivita
světového obchodu jsou pro tyto trhy dalším pozitivním stimulem. Dařilo se akciím na všech hlavních trzích. Přes 15 % připsaly
turecké akcie, které reagovaly na změny v ekonomickém směřování země (nový ministr financí, růst úrokových sazeb a lepší
ekonomická data). Velké zisky vykázaly rovněž akcie v Latinské Americe, které tak dohánějí slabší výkonnost z prvního pololetí.
Asie rovněž nezklamala, indické akcie zhodnotily přes 8 %, čínské (index CSI300) přes 5 % a korejské dokonce téměř 11 %.

DLUHOPISOVÉ TRHY
USA A EMU
Vývoj dluhopisových trhů byl na obou stranách Atlantiku během prosince velmi nudný. Ve Spojených státech desetileté výnosy
v prosinci oscilovaly v úzkém pásmu 0,9 % až 0,95 %, koncem roku dosáhly přesně 0,91 %. Dvouleté výnosy vykazovaly ještě
menší volatilitu, během prosince klesly oproti konci listopadu jen o necelé 3 b. b. na 0,12 %.
Ani v eurozóně se moc nestalo, tedy, nepočítáme-li bizarní události typu pokles portugalských desetiletých výnosů do záporu
v polovině prosince nebo pokles italských desetiletých výnosů na 0,5 %, mající původ ve stále volnější měnové politice ECB.
U německé výnosové křivky bylo všechno při starém: celá je samozřejmě záporná, desetileté ani dvouleté výnosy se oproti konci
listopadu nezměnily (–0,57 % resp. –0,7 %).

FIREMNÍ DLUHOPISY
Vývoj na kreditním trhu byl v prosinci, podobně jako měsíc předtím, ve znamení dalšího poklesu volatility. Korporátní dluhopisy
investičního stupně denominované v euru během prosince sice „jen“ stagnovaly, ale u jejich protějšků spekulativního stupně
došlo u tzv. Total return indexu k nárůstu o 0,7 % (od počátku roku pak celkově o 1,7 %). U dolarových instrumentů byl vývoj
ještě lepší – u investičního stupně růst o 0,4 %, u spekulativního stupně růst o 1,7 % (od počátku roku pak +11,3 % a +4,7 %).
Kreditní prémie v prosinci shora popsaný vývoj také samozřejmě reflektovaly. U kreditních prémií investičních korporátních
emitentů denominovaných v euru došlo dle indexu Markit iTraxx Europe po listopadovém poklesu v prosinci k poklesu o další
2 %, u spekulativního stupně klesly prémie o dalších skoro 11 %. To znamená, že oproti hodnotě ze začátku roku jsou spekulativní
CDS prémie letos dokonce už o 16 % níž. To vzhledem k makroekonomické situaci a všemu, co se letos odehrálo, jen potvrzuje,
že zásah centrálních bank byl vpravdě masivní a značně vymazal z myslí investorů vnímaná rizika.
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Česká výnosová křivka se během posledního měsíce minulého roku skoro nezměnila. Krátký konec sice vyrostl o 5 b. b.
na 0,15 %, na dlouhém konci se i navzdory schválení masivního daňového balíčku, který dále zvětšuje již tak obrovský rozpočtový
deficit naplánovaný pro letošní rok, nic nestalo – desetileté výnosy zakončily rok na úrovni 1,3 %, tj. na stejné úrovni, na jaké
byly i na konci listopadu.

POLSKO
Polská výnosová křivka během prosince vesměs kopírovala stabilní vývoj v Německu nebo v ČR. Desetileté polské
výnosy sice během první dekády vyrostly až na 1,4 %, poté však rychle zamířily zpátky na hodnoty z konce listopadu, tj. 1,25 %,
kde se nacházely i na samém konci roku. Na krátkém konci byly změny ještě menší, nehodné bližší zmínky.
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TURECKO
Zatímco jsme v listopadu zahájili postupný návrat k tureckým aktivům, navzdory zhoršující se situaci s pandemií koronaviru
potvrdila prosincová data výrazně lepší vývoj ekonomické aktivity ve třetím čtvrtletí. Aktuálně se tak zdá, že turecká ekonomika se
za rok 2020 vyhne recesi a spolu s nedávnými změnami v centrální bance a na postu ministra financí zaujme v roce 2021 výrazně
racionálnější ekonomický kurz, který přispěje k návratu zahraničních investorů a zvýší důvěru domácích subjektů v tureckou liru.

MĚNY
Dolar proti euru pokračoval během celého prosince v trendovém oslabování z předcházejících dvou měsíců. Ani měsíční
makroekonomická (inflační, růstová) data, a dokonce ani uvolnění měnové politiky Evropské centrální banky sice k ničemu
takovému důvod nedávaly, ale to bylo trhu, fixovanému na srpnový příslib Fedu tolerovat vyšší inflaci, úplně jedno. Koncem
prosince se euro proti dolaru dostalo na chvíli až na hranici 1,23 USD/EUR, počátkem roku 2021 se vrátilo k 1,22 USD/EUR.
Česká koruna během prosince oscilovala v poměrně širokém pásmu 26,10–26,50 CZK/EUR, na samotném konci roku se
obchodovala na úrovni 26,25 CZK/EUR.
Vývoj kurzu zlotého oproti euru byl většinu prosince pokojný, dokonce s tendencí k mírnému posilování, která jej v polovině
měsíce dostala až k úrovni 4,43 PLN/EUR. Ve druhé polovině měsíce však zlotému ublížila centrální banka vyjádřeními, která
naznačovala jak možnost dalšího poklesu sazeb, tak zejména intervence NBP proti zlotému na trhu při snížené sváteční likviditě.
Tyto kroky poslaly zlotý až k úrovni 4,60 PLN/EUR, kde nebyl od října. Koncem roku se pak zlotý nacházel na úrovni lehce
nad 4,55 PLN/EUR.
Maďarský forint v první polovině měsíce posílil až pod hranici 355 HUF/EUR, pak se však stal obětí sešupu zlotého a společně
s ním oslabil až k úrovni 365 HUF/EUR, kde minulý rok i zakončil.
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Máme nyní již tři faktory ukazující na růst dluhopisových sazeb. Zaprvé, je zde extrémní emisní aktivita vlády, která v roce 2020
vytvořila deficit 367,4 miliard, a v letošním roce to bude vzhledem k daňovému balíčku schválenému v prosinci (s dopadem
cca 100 mld. nad již beztak plánovaný deficit ve výši 320 mld. korun) jen o málo lepší. Zadruhé, Česká republika navzdory
bezprecedentnímu zpomalení ekonomiky vykazuje vcelku persistentně vysokou inflaci, a to (nyní zejména) v poptávkové složce.
Zatřetí, sazby ČNB jsou sice na nule, ale lze čekat, že na daňový balíček a jeho inflační implikace bude ČNB možná již v letošním
roce reagovat zpřísněním politiky, zejména pokud se ukáže, že vakcinace skutečně funguje a ekonomiky se vrátí k normálu.
Naproti tomu stojí extrémně uvolněná (a dokonce dále se uvolňující) měnová politika (jako důsledek desinflačních/deflačních
tlaků) v celé eurozóně a domácí bankovní sektor ve výrazném přebytku likvidity, který dokáže absorbovat i výrazné nové emise
dluhopisů. Ve výsledku postupně během letošního roku dle našeho názoru převládnou tendence směrem k vyšším požadovaným
výnosům a výnosová křivka bude zvyšovat svůj sklon růstem středně- a zejména dlouhodobých výnosů. Později by se měla celá
křivka posouvat vzhůru.

DLUHOPISOVÝ TRH POLSKO
I Polsko je málo zadlužená ekonomika se zdravými fundamenty a centrální bankou, která navíc, pro mnohé celkem překvapivě,
snížila sazby až na nulu. Na rozdíl od ČNB však polská centrální banka nemá k utahování politiky dle svých slov pražádnou chuť,
spíše naopak, a ani inflační impuls fiskální podpory tam v roce 2021 nebude tak velký jako u nás. Při scénáři ekonomického
zotavení a přetrvávající zvýšené inflace, která se již dostala do viditelného kontrastu s extrémně (na polské poměry) uvolněnou
měnovou politikou, tak může zevnitř Polska začít přicházet tlak na růst výnosů. Nízké výnosy v eurozóně budou nicméně
výraznější růst polské křivky pravděpodobně tlumit.

DLUHOPISOVÝ TRH TURECKO
I přes relativně optimistický vývoj v uplynulém měsíci bude turecká ekonomika i nadále čelit náročným výzvám. Vyjma nedávno
zpřísněných pandemických opatření přetrvává vnější nerovnováha v podobě bilance běžného účtu a v nejbližších měsících se
bude inflace i inflační očekávání držet na zvýšené úrovni s tím, jak se bude uzavírat produkční mezera turecké ekonomiky
a budou se ještě projevovat dopady oslabující turecké liry.

DLUHOPISOVÝ TRH UKRAJINA
Ačkoliv byl vývoj ukrajinské ekonomiky ve třetím kvartále lepší, země se i nadále potýká s velmi bídným institucionálním
uspořádáním výkonné a soudní moci a v zákulisí je patrný výrazný silný vliv oligarchických struktur. Lepší vývoj rozpočtu a s tím
související nižší potřeba financování o několik měsíců odsunuly potřebu dojednání financování od Mezinárodního měnového
fondu, a s tím související implementace nezbytných reforem. Ačkoli i nadále zůstává Ukrajina na reformní cestě se silným kurzem
na západ, výrazný růst cen ukrajinských aktiv v poslední době jejich atraktivitu citelně snížil.

MĚNY
Posílení eura proti dolaru v posledních měsících bylo primárně hnáno holubičí rétorikou americké centrální banky (příslib Fedu
z Jackson Hole, podpořený přísliby nereagovat hned na klesající nezaměstnanost a udržet sazby dlouho nízké z posledních
měnově-politických zasedání FOMC). Působení této rétoriky by mohlo mít trvalejší negativní dopad na hodnotu kurzu dolaru,
tížit by jej v dalším období měl také extrémně nepříznivý fiskální vývoj v USA. Proti tomu však působí fakt, že ECB dále uvolňuje
měnovou politiku (její rozvaha roste rychleji než rozvaha Fedu) a také fakt, že ani rozpočty v EMU nejsou kdovíjak slavné.
V důsledku tak očekáváme, že tendence ke spíše slabšímu dolaru by měla v dalších měsících pokračovat, ale neměli bychom být
svědky nezřízeného posilování eura.
Koruna má letos potenciál pro další posílení. Epidemická situace je sice stále špatná, ale zdá se, že světlo na konci tunelu
(vakcinace) už v dálce přece jenom problikává. Pokud se během letošního roku potvrdí, že jsme na cestě normalizace, pro korunu
to bude první vzpruha. Druhým důvodem je fakt, že se česká ekonomika díky štědré podpoře vlády, která bude v tomto roce
pokračovat, dokázala vyhnout růstu nezaměstnanosti i dopadům, které by omezovaly její růst v post-covidovém období. Ano,
bilionový deficit za dva roky je strašidelný, ale že by devizový trh českou korunu za rozhazovačnost vlády vytrestal, je velmi
nepravděpodobné. Zatřetí, díky fiskálnímu impulzu se udržela nejen poptávka domácností, ale i inflace (nyní stále skoro tři
procenta). ČNB na jaře roku 2020 sice snížila sazby na nulu v očekávání, že inflace rychle klesne, ale nestalo se tak. A s vakcinací
se to už ani stát nemusí. Již listopadová prognóza ČNB, která ještě nezahrnuje daňové změny, přitom volá po trojím růstu sazeb
v příštím roce. S daňovými změnami, vakcinací a otočením cen nájmů po obnově turismu to může být i víc.
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Polskému zlotému by z fundamentálního hlediska svědčily hodnoty mnohem silnější, než jaké vidíme dnes. Zhoršená situace kolem
koronaviru, absence berliček v podobě vyšších reálných sazeb a nejnověji též centrální banka, která proti zlotému otevřeně brojí,
však budou polské měně bránit v posílení bránit. Ze stávajících hodnot očekáváme letos návrat k hodnotám okolo 4,40 PLN/EUR.
Maďarskému forintu uškodil výrazný propad ekonomiky ve 2Q20, mnohem horší než v Polsku, v ČR nebo i jinde v eurozóně.
I když dle měsíčních dat ekonomika solidně oživuje, nestačilo to ve světle vysoké inflace (ergo nízkých reálných úrokových sazeb),
aby forint při zhoršení epidemiologické situace neztratil půdu pod nohami. Ani podzimní zásah centrální banky v podobě zvýšení
depozitní sazby nestačil na to, aby forint začal posilovat. Makroekonomické oživení by však mělo forint vrátit aspoň na 350 HUF/EUR.

AKCIOVÝ TRH
Akcie napříč všemi regiony v průběhu prosince pokračovaly v solidních růstech. Pozitivní nálada nadále panovala po zvolení Joe
Bidena 46. americkým prezidentem a po oznámení schválení a započatí očkování vakcínami proti nemoci covid-19. Obě tyto
události budou mít vliv na vývoj v příštích letech. Joe Biden je brán jako člověk, který dokáže nalézt kompromisy, a je pro trhy
předvídatelnější než předešlý prezident D. Trump. Vyvinuté vakcíny proti covidu-19 pomohou s bojem proti globální nemoci, jež svírá
mnoho ekonomik a vedla k mnoha omezením, včetně pohybu občanů. V letošním roce budou zároveň nadále podporou uvolněné
měnové politiky centrálních bank a vládní fiskální balíčky. Na druhou stranu se některé akciové trhy po proběhlých růstech nachází
na vysokých hodnotových ukazatelích, přičemž těžké zimní měsíce ohledně nemoci covid-19 jsou ještě před námi.
Proto jsme na akciové trhy z krátkodobého horizontu opatrní. Negativní výkonnost očekáváme především od amerických společností,
zvláště pak těch obsažených v technologickém indexu Nasdaq. V horizontu jednoho roku tak očekáváme výkonnostní zaostávání
růstových společností a lepší výkonnost hodnotových akcií, jako například bankovního sektoru, průmyslu nebo ropy a plynu. To by
znamenalo lepší regionální výkonnost akcií obchodovaných na evropských a rozvíjejících se trzích a horší výkonnost amerických akcií.
Obecně se několikaměsíční růst globálních akciových trhů v následujících měsících a letech projeví v nižším očekávaném průměrném
ročním zhodnocení. Nepříznivým faktorem pro akcie je nyní negativní dynamika globálních korporátních zisků. Nicméně klíčová je
podle nás pokračující masivní podpora předních centrálních bank a vládních balíčků. Růst ziskových ukazatelů korporací by se měl
výrazněji dostavit až ve druhém čtvrtletí letošního roku.
Středoevropské akcie měly silný růstový závěr roku 2020 podpořený nově zvoleným americkým prezidentem J. Bidenem a následným
schválením vakcín proti nemoci covid-19. Právě vrácení se k post-covidovému normálu podpořené uvolněnými měnovými politikami
centrálních bank a vládními fiskálními balíčky nás vedou k pozitivnímu pohledu na akcie. Krátkodobě přes zimní měsíce, vzhledem
k nejednoznačnému vývoji ohledně nemoci covid-19, jsme však nadále opatrní. Nejvyšší růstový potenciál v rámci středoevropského
regionu ve střednědobém horizontu nyní vidíme především u slovinských, českých a některých polských akcií. Místní trhy se vyznačují
vysokými dividendovými výnosy (zřejmě bude platit pouze částečně pro rok 2021) a relativně nízkým zadlužením. Bankovní tituly
pak vysokou kapitalizací, dobrou očekávanou 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 obsaženy.
Z hodnotového pohledu se nám líbí mnoho slovinských společností. Zajímavou investiční příležitost vidíme v nedávném IPO České
zbrojovky, kdy se jedná o dobře řízenou společnost, s kvalitními výrobky, rostoucím tržním podílem, zdravou kapitálovou strukturou,
plánovaným rozšířením výrobních kapacit a potenciálem koupit americkou společnost Colt.

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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