„Historie se opakuje. Poprvé jako tragédie,
podruhé jako fraška.“

Karl Max
Nešťastný ekonom, jehož neortodoxní myšlenky
vedly ke smrti desítek milionů lidí

ANALYTICKÝ TÝDENÍK
pro finanční profesionály a jejich klienty

1.7.2018
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Úvodní slovo

A jsou zase tady!
Vážení a milí čtenáři,
je mi opět milou povinností přivítat Vás u dalšího vydání našeho pravidelného týdenního analytického materiálu. Nejsou mi
však tak milé některé události, o kterých se v dnešním čísle dočtete podrobnosti. Nechme prozatím stranou, že jeden
z nejmocnějších lidí na planetě se pravděpodobně nechává klamat jedním z nejnebezpečnějších lidí na planetě a jaderná
hrozba ze severní části korejského poloostrova je stále zřejmě více než reálná. Nám mnohem bližší a znepokojivější jsou totiž
události na naší tuzemské politické scéně. Premiéru Babišovi se totiž nakonec přece jen podařilo dojednat podporu pro svoji
novou vládu. To by bylo jistě pozitivní skutečností, Česko přece jen fungující vládu po zhruba osmi měsících po sněmovních
volbách opravdu potřebuje, kdyby šlo však o vládu stojící na demokracii. Nová vláda si však vyjednala podporu komunistů. Ti
samozřejmě na oplátku požadovali mimo jiné určité programové priority či různé dobře placené pozice pro soudruhy ve
státních podnicích. Vzhledem k tomu, že Babišovi slíbili podporu v blízkém hlasování o důvěře, tak bylo jejich požadavkům
vyhověno. Po téměř třech desetiletích nás tak čeká vláda, ve které budou mít komunisté silnou pozici. Babiš i sociální
demokraté se sice ohání tvrzením, že komunisté přece ve vládě nesedí, každý rozumný člověk si ale umí udělat představu o
tom, jak to asi ve skutečnosti všechno je. Cestu komunistů do vlády tak již pravděpodobně nic nezastaví. Ani námitky opozice,
ani protestní akce po celé České republice. Z těch si ostatně současný premiér, který si komunisty přizval k vládnutí, těžkou
hlavu nikdy nedělal.
Přeji Vám úspěšný začátek prvního prázdninového týdne.

Martin Sklenský
redaktor
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Situace na akciovém trhu
TRHY

P/E

P/B

Div %

TK mld. USD

All (31419)

18,42

1,92

2,58%

87781,34

United States (5730)

24,62

2,93

1,91%

34253,07

China (PRC) (4271)

16,34

1,69

2,41%

11404,78

Japan (3172)

14,88

1,34

2,19%

6553,84

United Kingdom (1087)

15,60

1,81

3,72%

3577,44

France (550)

18,67

1,61

3,07%

2491,26

Germany (571)

13,84

1,60

3,02%

2332,93

Canada (1067)

18,60

1,71

2,80%

2211,84

India (1216)

26,80

2,82

1,54%

2120,37

Hong Kong (1133)

12,03

1,14

3,23%

1904,09

Switzerland (285)

15,14

1,95

3,44%

1795,84

Czech Republic (12)

13,05

1,36

5,35%

31,82

Tržní kapitalizace firem se za poslední týden snížila o 1 300 mld USD. Situace na hlavním akciovém trhu v USA je již několik
měsíců stále stejná. Cena akcií nyní stagnuje na obrovských valuačních hodnotách. Nejvýraznější nárůst hodnoty akcie za
poslední týden zaznamenala taiwanská společnost Yageo (19,4%), která vyrábí elektronické komponenty do počítačů. Mezi
největší propadáky týdne můžeme zařadit 2 čínské aerolinky Air China(-18,2%) a China Southern Airlines (–16%).

Situace na dluhopisovém trhu
Emitent

3 roky

5 let

10 let

Čína

3,283

3,335

3,468

Česko

1,237

1,499

2,152

Německo

-0,61

-0,308

0,298

Velká Británie

0,728

1,021

1,276

USA

2,622

2,738

2,858

Očekáváme růst úrokových sazeb na všech pro české investory
důležitých trzích. Česká národní banka podporuje růst úrokové
hladiny v ČR. Podobnou pozici má i FED v USA. Ve
střednědobém horizontu očekáváme výraznější růst i v
Evropě.

Ostatní aktiva
Aktivum
Zlato
Stříbro
Ropa (Brent)
Bitcoin

Kurz USD
1 252
16,08
79,23
6 365

Zlato a stříbro v posledních týdnech ztrácejí. Pokud by došlo k prudšímu
poklesu akciového trhu, tak se dá očekávat, že obě komodity spíše posílí. Ropa
se drží blízko 80 dolarů. Dá se očekávat, že i nadále bude ve střednědobém
horizontu posilovat.
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Zaujalo nás doma

Prezident jmenoval novou vládu opřenou o komunisty
Prezident Miloš Zeman ve středu 27. června na Pražském hradě oficiálně
jmenoval novou vládu. Učinil tak osm měsíců po sněmovních volbách a pět
měsíců po demisi menšinové vlády ANO. Jedná se tak o druhou vládu
premiéra Andreje Babiše. Tomu se podařilo složit menšinovou vládu ze
svého hnutí ANO a ČSSD. Dohromady mají ve sněmovně ale pouze 93 hlasů,
pro většinu potřebují alespoň 101. K získání většiny jim dopomůže celkem
15 poslanců komunistů. Po sobotním jednání ústředního výboru komunistů
předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že programové prohlášení nové vlády
obsahuje všech sedm priorit, které si komunisté stanovili jako podmínky, a
proto poslanecký klub KSČM bude ve sněmovně hlasovat pro důvěru nové
menšinové vládě.

První oficiální fotografie nové vlády.

Sociální demokracie tak povede pět ministerstev. Vnitro a zároveň i
zahraničí povede předseda ČSSD Jan Hamáček, ministerstvo práce a
sociálních věcí dostal na starosti Petr Krčál, zemědělství převezme Miroslav
Toman a kulturu Antonín Staněk. Jako pátého člena vlády za ČSSD původně
Babiš navrhoval na post ministra zahraničí europoslance Miroslava
Pocheho. Zeman však již předem avizoval, že tomuto návrhu nevyhoví.
Výhrady k němu kvůli jeho postojům k migraci a údajným nařčením
z korupce měli také komunisté. Babiš proto napsal na hrad také dopis, ve
kterém navrhl, aby byl vedením resortu pověřen šéf ČSSD Jan Hamáček,
pokud by se Zeman rozhodl Pocheho nejmenovat. Poche i někteří další
sociální demokraté proto navrhují podat na prezidenta kompetenční
žalobu. Poche prozatím bude působit za symbolickou odměnu ve vedení
ministerstva.

Jmenování nových ministrů do vlády na Pražském
hradě.

Dalších deset členů vlády včetně premiéra je za hnutí ANO. Ve svých funkcích kromě premiéra zůstalo šest dosavadních ministrů, a
to ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová,
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr dopravy Dan Ťok a ministr školství Robert Plaga. Ministrem obrany se nově stal
dosavadní ministr vnitra Lubomír Metnar, poslankyně Taťána Malá povede ministerstvo spravedlnosti, ministryní průmyslu je
prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková. Ve srovnání s dosavadní vládou tak v té nové nastalo osm změn.
Hlasování o důvěře by mělo proběhnout zhruba za dva týdny. S podporou komunistů by ji měla vláda získat. Proti vzniku této vlády
měla výhrady nejen opozice, ale také demonstranti po celé republice. Předseda pirátů Ivan Bartoš označil vznikající kabinet s
podporou komunistů za Babišovu ostudu, protože nedokázal získat ke spolupráci demokratické strany. Podle šéfa ODS Petra Fialy
Babiš, Hamáček a Zeman společně po téměř 30 letech přivedli komunisty prakticky opět k moci. Podobně se vyjádřil také předseda
TOP 09 Jiří Pospíšil. Demonstranti připomínali především vraždu Milady Horákové a další komunistické zločiny z minulého století.
Nesouhlas vyvolává také jmenování Taťány Malé na post ministryně spravedlnosti. Její magisterská práce totiž podle expertů nese
prvky plagiátorství. Systém na odhalování podvodů opakovaně našel v práci Malé shodu s příspěvky na internetu nebo s prací jiné
autorky. Například obsahuje nepřiznané pasáže z diplomové práce Veroniky Grossové, sepsané o pět let dříve na Masarykově
univerzitě v Brně. V jednom případě Malá dokonce převzala původní text i se dvěma překlepy. Právě Malá vystudovala na
soukromé bratislavské Panevropské vysoké škole, kterou mnozí pro výkon její funkce považují za nedostatečnou. Zvláště na
ministerstvu spravedlnosti je přitom vzdělání velmi důležité. Malá pochybení odmítá. Podle Babiše se jedná o kampaň proti nové
ministryni. Podle něj má Malá velkou šanci odvádět dobrou práci, proto ji chce dát 100 dní na to, aby ukázala, co umí. Do té doby
se na celou věc stejně pravděpodobně zapomene.
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Zaujalo nás doma

Rath odsouzen na 8,5 roku
Krajský soud v Praze potvrdil první rozsudek nad bývalým poslancem ČSSD a
středočeským hejtmanem Davidem Rathem a poslal ho na 8,5 roku do
vězení. Kromě Ratha uznal soud vinnými z korupce a ovlivňování zakázek ve
Středočeském kraji dalších deset obžalovaných. Rathovi propadne také
zhruba 22 milionů, které policie zadržela v hotovosti a na účtech. Podle
soudce Roberta Pacovského si Rath nechal slíbit úplatek 22 milionů a
převzal 16 milionů. Rath opakovaně označuje kauzu jako porušování ústavy,
konkrétně presumpce neviny a nezávislosti soudů. Podle něj je rozsudek
ovlivněn opakovaným nátlakem prezidenta Miloše Zemana.
Manžele Kateřinu a Petra Kottovy, kteří podle obžaloby machinace s tendry
organizovali, potrestal soud 7,5 lety vězení. Mezi potrestanými byli i
manažeři zdravotnických a stavebních firem, které se účastnily
zmanipulovaných tendrů. Pavel Drážďanský a Tomáš Mladý ze společnosti
Konstruktiva Branko dostali 5 let vězení, manažery zdravotnických firem
Puro-Klima a Hospimed Martina Jireše a Jindřicha Řeháka potrestal soud 5,5
lety vězení.

ČNB překvapivě zvýšila základní sazbu
Na svém měnově-politickém zasedání ve středu minulého týdne zvýšili
tuzemští centrální bankéři základní sazbu o čtvrt procentního bodu na
rovné 1 %. Důvodem je slábnoucí koruna, která se vyvíjí v rozporu s
prognózou ČNB. Podle ní se měla totiž tuzemská měna ve druhém čtvrtletí
obchodovat na hladině 25,2 korun za euro, k čemuž má ze současných
přibližně 26 EUR/CZK poměrně daleko. Důvodem relativně slabé koruny je
nadále její překoupenost ze strany zahraničních investorů doplněná o
globální geopolitickou nejistotu, která se tradičně projevuje výrazněji na
rozvíjejících se trzích. Motivací k utahování monetární politiky je pro ČNB i
velmi dobrá kondice české ekonomiky spojená s rychlým růstem mezd,
solidním HDP a vyšponovaným nemovitostním trhem. Vždyť sama centrální
banka přiznává, že podle jejího modelu jsou ceny realit nadhodnoceny
v průměru o 15 %.
Koruna na zvýšení 2T repo sazby reagovala zpočátku příznivě a vůči euru
zpevnila až o 15 haléřů, následně však veškeré zisky odevzdala a oslabila až
k 26 EUR/CZK. Absence pozitivní reakce na koruně je zajímavá i proto, že trh
čekal ponechání sazeb beze změny, růst repo sazby predikovalo jen 6 ze 14
dotázaných analytiků agenturou Reuters. V příštích několika měsících by si
ČNB měla dát podle očekávání trhu od dalších měnových restrikcí oddych,
do konce roku by však měla základní sazbu zvýšit ještě jednou, a to
konkrétně na 1,25 %. Důležitý bude v tomto ohledu inflační vývoj a kurz
koruny, přičemž svoji roli bude hrát i chování a rétorika ECB, která podle
svých slov ukončí ke konci letošního roku program kvantitativního
uvolňování.
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Unipetrol nevyplatí dividendu
Petrochemický holding Unipetrol nevyplatí svým akcionářům z loňského
hospodaření dividendu. Rozhodla o tom po 17 hodinách jednání valná
hromada společnosti, která přijala návrh představenstva. Loni přitom
schválila valná hromada Unipetrolu dividendu 8,30 koruny na akcii, předloni
5,52 koruny na akcii. Čistý zisk Unipetrolu loni stoupl o 9 % na rekordních
8,7 miliardy korun, tržby stouply o 39 % na 122,5 miliardy korun. Dividenda
se však vyplácí z mateřské společnosti holdingu. Ta vykázala čistou ztrátu
28,5 milionu korun po předloňském čistém zisku 47 milionů korun.

Thajci kupují od Faita největšího výrobce tkanin do pneumatik v
Evropě
Thajská společnost Indorama Ventures ze 100 % ovládne výrobce
technických tkanin do pneumatik Kordárnu Plus z Velké nad Veličkou.
Prodávajícím je investiční společnost Jet Investment Igora Faita. Ta získala
Kordárnu před krachem v roce 2010. Ovládá v ní 52 %. Dalších 33 % patří
společnosti Proxy – Finance a zbylých zhruba 14 % společnosti Prosperita
holding. Kordárna je největším výrobcem těchto tkanin v Evropě. Ročně jich
vyprodukuje 50 tisíc tun. Zaměstnává celkem 786 lidí ve Velké nad Veličkou
a v závodě ve slovenské Senici. Tržby společnosti postupně rostou a loni
dosáhly 2,3 miliardy korun a provozní zisk před odpisy EBITDA 237 milionů.
Společnost Indorama Ventures založil indický podnikatel Aloke Lohia.
Specializuje se na petrochemický průmysl, mimo jiné průmyslová vlákna a
technologii PET. Je kotovaná na thajské burze a její loňský obrat dosáhl 8,4
miliardy dolarů (zhruba 190 miliard korun). Cenu transakce ani jedna ze
společností nezveřejnila.

Výrobna tkanin do pneumatik Kordárnu.

Kim se snaží Trumpa oklamat, dál vyrábí jaderné zbraně
Podle televize NBC zvýšila Severní Korea v uplynulých měsících produkci
materiálu pro výrobu jaderných zbraní. S odvoláním na nejmenované
činitele amerických zpravodajských služeb podle NBC zpravodajci nesdílejí
názor amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jaderná hrozba ze strany
Severní Koreje po jeho nedávné schůzce se severokorejským diktátorem
Kim Čong-unem pominula. Severokorejský režim se od Trumpovy
administrativy snaží pouze získat ústupky, jaderných zbraní se však
nevzdává, protože je považuje za nezbytné pro své přetrvání. KLDR zároveň
posílila výrobu obohaceného uranu potřebného pro jaderné zbraně.
Satelitní snímky také ukazují, že KLDR rychle pokročila se zlepšením
infrastruktury ve svém jaderném vědeckém výzkumném středisku v
Jongbjonu. Podle poznatků zpravodajských služeb se tak snaží Kim Čong-un
amerického prezidenta pouze oklamat. Bílý dům se k tomuto zatím
nevyjádřil.
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Čínské značky nadále posilují aneb největší technologické IPO od 2014
Čínští výrobci se v posledních letech stávají stále významnějšími hráči na světovém trhu. Výrazným příkladem je toho čínský
výrobce chytrých telefonů Xiaomi. Ten v rámci vstupu na hongkongskou akciovou burzu získá 4,72 miliardy dolarů (přes 100 miliard
Kč). Půjde tak o největší primární nabídku akcií (IPO) v technologickém sektoru od roku 2014, kdy čínský internetový prodejce
Alibaba získal při vstupu na newyorskou burzu 25 miliard USD. Společnost Xiaomi se rozhodla prostřednictvím IPO prodat zhruba
2,18 miliardy akcií.

Podle zdrojů stanovila cenu těchto akcií na dolní hranici dřív ohlášeného rozpětí 17 až 22 hongkongských dolarů (zhruba 48 až 63
Kč). Stanovená cena ohodnocuje celý podnik na zhruba 54 miliard dolarů. Dříve se však spekulovalo až o 100 miliardách.
Problematické jsou hlavně finanční výsledky Xiaomi. Loni vykázala ztrátu 43,89 miliardy jüanů (zhruba 148 miliard korun). Za první
čtvrtletí letošního roku vykázala čistou ztrátu 7 miliard jüanů (téměř 24 miliard korun). Přesto je Xiaomi čtvrtým největším
výrobcem chytrých telefonů na světě podle objemu dodávek a do budoucna predikuje výrazně ziskové hospodaření.
Ale nejedná se jen o technologie a trh mobilních telefonů. Například čínské značky spotřebního zboží obecně získávají v Evropě i
jinde na světě na oblibě s tím, jak se postupně zbavují nálepky zboží s nízkou kvalitou. Ofenzivu chystají také čínské automobilky.
Před více než deseti lety jejich modely na Západě neobstály v testech bezpečnosti a kvality, ale to se změnilo. Číňané nejsou bez
šancí, neboť za pomoci západních technologií a know-how výrazně zvedli kvalitu svých vozů. Například majitel automobilky Geely
(vlastní Volvo Car Group) nedávno koupil skoro 10% podíl v německém Daimleru. Nyní hodlá vyrábět nový vůz určený pro Evropu v
belgickém Gentu v továrně Volva. Dále si Čína v posledních letech značně upevnila postavení také ve výrobě různých domácích
spotřebičů.

Akcie GE vyřazeny z tradičního indexu Dow Jones
Průmyslový konglomerát General Electric byl po více než 110 letech vyražen z indexu Dow Jones Industrial Average, tradičního
amerického akciového benchmarku. V indexu GE ho nahradí druhá největší síť lékáren v USA Walgreens. Důvodem je fakt, že
společnosti se v posledních letech nedaří, díky klesajícím hospodářským výsledkům byla loni přinucena dokonce seškrtat výplatu
dividend na polovinu. V minulém roce ztratilo GE téměř polovinu tržní kapitalizace a jen za letošek akcie propadla o dalších
přibližně 25 %. Nyní je společnost ve fázi restrukturalizace a prodává některé divize za účelem redukce zadlužení.
V minulém týdnu například zveřejnila plán na zeštíhlení společnosti odštěpením zdravotnické divize a prodejem podílu v ropné
firmě Baker Hughes. Nově se chce GE soustředit na oblast letectví, energetiky a obnovitelných zdrojů. CEO John Flannery již dříve
prodal železniční divizi a aktuálně hledá kupce dokonce i pro tradiční firemní segment – výrobu žárovek. Zajímavostí je, že proces
zeštíhlení amerického konglomerátu v roce 2016 ovlivnil výrazně i tuzemský kapitálový trh, kdy na pražskou burzu GE upsalo dnešní
Monetu Money Bank.
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Zaujalo nás ve světě

Deutsche bank v USA neprošla zátěžovými testy
Americká část největší německé banky Deutsche Bank v USA neprošla
druhou částí zátěžových testů, které každoročně organizuje americká
centrální banka (Fed). Banka sice prošla jednodušší částí testů, která
poměřuje úroveň kapitálu proti hluboké recesi. Druhá část testů se zaměřila
na to, jak plán banky na výši a řízení tohoto kapitálu obstojí ve scénáři, kdy
by banka musela čelit těm nejnáročnějším podmínkám, jako je například
další finanční krize. Jednomyslné námitky Fedu vůči kapitálovému plánu
Deutsche Bank znamenají další ránu pro německou banku. Ta se potýká
delší dobu s vážnými finančními problémy. Finanční zdraví Deutsche Bank je
nyní cílem podrobného zkoumání ve více zemích světa, zvláště poté, co
mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's bance snížila úvěrový
rating a zpochybnila její plán návratu k ziskovému hospodaření.

Bitcoin dál padá, jeho cena klesla pod 6 000 dolarů
Cena nejznámější kryptoměny Bitcoin se během minulého týdne propadla
pod 6 000 dolarů a dostala se tak na nejnižší úroveň od loňského listopadu.
Během pátečního obchodování Bitcoin oslabil dokonce na 5 774 dolarů (129
615 korun). Zatímco za loňský rok zpevnil o více než 1 300 %, za letošní rok
už téměř 60 % ztratil a oproti prosincovému vrcholu je jeho cena nižší o 70
%. Klesající poptávka je důsledek nejen slábnoucího zájmu investorů a
spekulantů, ale také reakcí na nedávné negativní komentáře globálních
regulátorů a na kybernetické útoky na přední kryptoměnové burzy. Podle
názoru analytiků propady u kryptoměn ještě nejsou u konce a nadále
doporučují zvýšenou opatrnost. Britská banka Barclays ve čtvrtek varovala
před kryptoměnami finanční sektor, protože tato aktiva mohou být vysoce
nestabilní a nechráněná vůči podvodům.

Děkujeme za pozornost. Těšíme se na Vás opět příští týden!
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