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ANALYTICKÝ TÝDENÍK  

pro finanční profesionály a jejich klienty 

5.8.2018 

„Naším cílem je vyrábět nejlepší mobilní telefony na 

světě, ne být největší.“ 

 

Steve Jobs 

Americký podnikatel, spoluzakladatel společnosti Apple.  
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Úvodní slovo 

 
 
Vážení čtenáři, 

je tu opět začátek pracovního týdne a k němu neodmyslitelně patří i náš pravidelný report ze světa politiky, 

byznysu a investování. Vysoké teploty nehlásí v poslední době jen ručičky teploměrů, ale i makrodata přicházející 

z české ekonomiky. Ve švech praskající trh práce společně s překotným růstem mezd a cen nemovitostí působí 

proinflačně a ČNB na tyto tlaky reaguje utahováním měnových stavidel. Koruna přesto nadále zůstává relativně 

slabá, z čehož čeští turisté na svých zahraničních cestách jistě radost nemají. Okurková sezóna nenastala ani ve 

Spojených státech, kde vrcholí výsledková sezóna za druhý kvartál. Solidní reportovaná čísla pomohla Applu 

dosáhnout přelomové tržní kapitalizace 1 000 miliard dolarů, navzdory vysoké oznámené ztrátě silně rostly i 

akcie Tesly. Nejen o tom se můžete dočíst na následujících stranách, ať už jste u vody, na horách či neleníte a 

věnujete se naplno pracovním aktivitám.  

Úspěšný týden Vám přeje 

 

 

 

 

 

 

Josef Navrátil 

redaktor 
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Situace na akciovém trhu 

Výsledková sezóna ve Spojených státech se chýlí ke svému závěru, svá čísla za druhý kvartál zveřejnilo již více než 80 % 

významných zámořských společností. Konkrétně 78 % firem v rámci svých výsledků překonalo tržní odhady na bázi čistého zisku, 

což přináší vítr do plachet pro tamní akcie. Za uplynulý týden tak připsal index S&P 500 více než procento a zakončil na 2 840 

bodech. Optimismus většiny investorů však nesdílí analytici Morgan Stanley, kteří předpovídají výraznější pokles na trzích. 

Nejsilněji by podle nich měly být zasaženy sektory jako technologie či spotřeba. Naopak relativně lépe by poklesy měly ustát 

tituly z oboru utilit, energetiky, průmyslu či financí. Je zde tak jasná preference hodnotových akcií, kterým se v poslední době 

dařilo znatelně méně než těm růstovým. Co se dění na ostatních akciových trzích týče, byli jsme svědky nadále působícího 

negativního sentimentu v Číně, tamní index Shanghai Composite odepsal bezmála 5 %, zejména v důsledku pokračujících 

obchodních třenic s USA. 

Situace na dluhopisovém trhu 
Dění na světových dluhopisech bylo v posledních dnech 

poměrně poklidné. Výnosy tuzemských státních bondů mírně 

vzrostly, zejména v důsledku zvýšení sazeb ze strany ČNB, to 

bylo však trhem do jisté míry očekáváno. Konkrétně se výnos 

pětiletého českého státního dluhopisu vyšplhal o 8 bazických 

bodů výše na 1,61 %. Výnosy by měly pokračovat v růstu 

nejenom v ČR, ale i na prakticky všech námi sledovaných trzích. 

To snižuje atraktivitu investic do fondů zaměřených právě na 

málo rizikové zejména státní dluhopisy. 

Ostatní aktiva 
Zlato pokračovalo v sestupném trendu i v průběhu minulého týdne, konkrétně 

zakončilo na 1 213 dolarech za unci a je tak nejlevnější od loňského léta. Cena 

severomořské ropy Brent mírně poklesla na 73,2 USD za barel, svoji roli v tomto 

ohledu sehrává rostoucí produkce ze strany kartelu OPEC, například lídr 

uskupení těžařů Saúdská Arábie vytěžil v červenci průměrně 10,6 mil. barelů 

denně, což je nejvyšší úroveň výstupu od srpna roku 2016. Bitcoin odepsal 

prakticky veškeré předchozí zisky a poklesl zpět na hladinu 7 000 USD, a to i 

přes to, že vlastník newyorské burzy oznámil, že koncem letošního roku spustí 

regulovaný trh pro obchodování právě s největší světovou kryptoměnou. 

TRHY P/E P/B Div % TK mld. USD 

Vše 18,26 1,92 2,54% 89 037,2 

USA 24,41 3,00 1,86% 35 480,4 

Čína 15,23 1,59 2,51% 10 731,1 

Japonsko 14,61 1,36 2,14% 6 546,8 

Velká Británie 15,42 1,81 3,69% 3 549,5 

Francie 18,25 1,68 3,02% 2 520,1 

Německo 13,99 1,65 2,94% 2 374,9 

Kanada 19,29 1,75 2,77% 2 270,3 

Indie 28,48 3,08 1,42% 2 260,4 

Švýcarsko 15,35 2,02 3,29% 1 872,0 

Hongkong 11,77 1,12 3,28% 1 867,2 

Česká republika 14,14 1,48 5,07% 34,0 

Emitent 3 roky 5 let 10 let 

Čína 3,01 3,13 3,44 

Česká republika 1,28 1,61 2,13 

Německo -0,48 -0,22 0,41 

Velká Británie 0,78 1,05 1,33 

USA 2,73 2,81 2,95 

Aktivum Kurz USD 

Zlato 1 213 

Stříbro 15,38 

Ropa (Brent) 73,2 

Bitcoin 7 000 
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Zaujalo nás doma 

ČNB podruhé za sebou zvýšila základní sazbu 

Česká národní banka na svém čtvrtečním zasedání jednomyslně 

rozhodla v souladu s konsensuálním očekáváním o navýšení 

dvoutýdenní repo sazby na 1,25 %. Důvodem jsou trvající signály o 

přehřívání tuzemské ekonomiky a relativně slabá koruna, která se 

nevyvíjí v souladu s dřívější makroekonomickou prognózou ČNB. Podle 

slov guvernéra Rusnoka navíc není vyloučené, že další utahování 

měnových podmínek přijde poměrně brzy, mohlo by k tomu dojít již na 

příštím zasedání naplánovaném na konec září.  

Dalším z důvodů restriktivních kroků ČNB je sílící inflace, která v červnu dosáhla 2,6 % a v příštích měsících by z tohoto tempa podle 

aktuální prognózy polevovat neměla. Růst cen je tak již znatelně nad 2% cílem, ke kterému by se inflace měla přiblížit až v průběhu 

druhého pololetí příštího roku. V rámci aktualizace makroekonomické prognózy byl snížen očekávaný letošní růst tuzemského HDP 

na 3,2 %, nicméně příští rok by měl být dle predikcí nadále ve znamení konjunktury a česká ekonomika by měla meziročně vzrůst o 

3,4 %.  

ČNB zveřejnila i své aktualizované očekávání budoucího vývoje kurzu koruny, ta by měla vůči euru mírně posilovat a pod hladinu 25 

EUR/CZK by se měla dostat přibližně na přelomu roku. V následujících letech by měl sílící apetit koruny nadále trvat, pro rok 2020 

prognózuje tuzemská monetární instituce kurz dokonce na úrovni 24,2 EUR/CZK. V případě, že nebude koruna naplňovat současné 

výhledy, lze očekávat, že ČNB přistoupí razantněji k utahování monetární politiky. Na základě tržního očekávání dojde k dalšímu 

zvýšení základní sazby v rámci letošního roku ještě jednou, nelze však vyloučit ani dvojí navýšení vždy o 0,25 procentního bodu 

v případě, že inflační tlaky budou nadále sílit a koruna nenajde sílu pro zpevňování. 

ČNB zvýšila ve čtvrtek kromě základní repo sazby i diskontní sazbu, která je nyní nastavena na 0,25 %. Jedná se o sazbu, kterou se 

úročí jednodenní vklady komerčních bank. Méně uvolněné měnové podmínky se projevují i v růstu korunových výnosů. Například 

pětiletý český dluhopis nese do splatnosti aktuálně již více než 1,6 % ročně, ještě v průběhu loňského léta se přitom obchodoval 

s nulovým výnosem. Vyšší úrokové sazby ČNB i výnosy dluhopisů se však zatím prakticky vůbec nepromítají do úroků, které 

vyplácejí tuzemské banky na vkladech a spořících účtech. Je to dáno přebytkem likvidity na trhu a stále velmi nízkými sazbami na 

hypotékách. I konzervativní investoři se tak musejí nadále soustředit na rizikovější aktiva, neboť tradiční defenzivní produkty budou 

přinášet v blízké budoucnosti záporné reálné výnosy. 
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Zaujalo nás doma 

V červenci stát hospodařil s přebytkem, ministerstvo ale zhoršilo výhled ekonomiky 

Hospodaření České republiky skončilo na konci července v přebytku 16,6 miliardy korun. Meziročně se jedná o zlepšení po schodku 

5,9 miliardy korun ke konci června. Loni v červenci však vykázal státní rozpočet přebytek 25 miliard korun. Na horší meziroční 

výsledek mají podle ministerstva vliv dva faktory. Prvním z nich je 5,8 miliardy korun, které byly loni v dubnu převedeny z tzv. 

privatizačního účtu do příjmů rozpočtu na krytí deficitu systému důchodového pojištění. A dále je hospodaření rozpočtu výrazně 

ovlivněno dubnovým transferem 4,3 miliardy korun na doplnění pojistných fondů EGAP. Celkové příjmy státního rozpočtu ke konci 

července stouply meziročně o 62,1 miliardy na 799,4 miliardy korun. Celkové výdaje vzrostly o 70,5 miliardy na 782,8 miliardy 

korun. 

Ministerstvo financí dále v nové prognóze zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 3,2 % z dubnových 3,6 %. Na příští 

rok odhad snížilo na 3,1 % z 3,3 %. Výkon ekonomiky by měla táhnout spotřeba domácností, a to díky růstu mezd a nízké 

nezaměstnanosti. Investice by měly být podpořeny nejen penězi z fondů EU, ale i například potřebou firem inovovat technologické 

vybavení právě kvůli nedostatku lidí na trhu práce. Průměrnou míru inflace letos MF očekává na úrovni 2,2 %. V dubnu úřad počítal 

s 2,1 %. Tuzemské hospodářství by podle úřadu mohl nepříznivě ohrozit vývoj v zahraničí i v ČR. Hlavním rizikem je podle MF 

vyhrocování vzájemných obchodních vztahů mezi USA, Čínou a EU. Dále by českou ekonomiku mohla ovlivnit případná eskalace 

problémů italského bankovního sektoru. 

Zneužívá Babiš své politické moci ve prospěch Agrofertu? 

Růst úvěrů tuzemských bank zrychluje 

Výše úvěrů tuzemských bank ke konci června přesáhla 2 934 miliard korun. Vyplývá to z nejnovějších dat ČNB. Růst úvěrů letos 

navíc poměrně výrazně zrychluje. Za uplynulých dvanáct měsíců stouplo celkové zadlužení domácností, firem a vládních institucí o 

160 miliard korun, jen v samotném letošním prvním pololetí to bylo o 145 miliard korun. Dominantní nadále zůstávají pro banky 

úvěry domácnostem. Z celkového objemu poskytnutých úvěrů jde o zhruba 54 %. Celkem tak mají domácnosti od bank vypůjčeno 

kolem 1,58 bilionu korun. Zvyšuje se podíl zadlužení domácností z úvěrů na bydlení. To dosáhlo na konci prvního pololetí 

1,19 bilionu korun, meziročně o 8,2 % více. Meziročně stoupla i zadluženost podniků, které využívají současných příznivých sazeb v 

rámci svých investičních aktivit. Na konci června firmy dlužily bankám více než jeden bilion korun. 

Podle Pirátů Babiš nesplňuje evropská pravidla o střetu zájmů 

Pirátská strana si myslí, že premiér Andrej Babiš nesplňuje nová 

přísnější evropská pravidla pro posuzování střetu zájmů. Podle EU by 

politik, který kontroluje státní rozpočet nebo využití dotací EU, neměl 

vlastnit ani ovládat společnosti, jež unijní peníze čerpají. Podobným 

nařčením Babiš čelil již loni, když začal platit český zákon o střetu zájmů. 

Kvůli němu převedl současný premiér Agrofert do dvou svěřeneckých 

fondů. Podle Transparency International však Babiš Agrofert nadále 

fakticky ovládá. Figuruje totiž jako zakladatel i obmyšlená osoba. 

Jsou o tom přesvědčeni i někteří europoslanci, a právě Pirátská strana. 

Ta se proto rozhodla zaslat dopis komisařům, do jejichž gesce spadá 

správa a účelné vynakládání peněz z fondů EU. Piráti požadují jejich 

jasné stanovisko ohledně toho, jak budou v případě střetu zájmů 

Andreje Babiše postupovat. Pokud se tvrzení Pirátů potvrdí, mohly by 

bývalé společnosti českého premiéra přijít o stamiliony z evropských 

dotací. Společně s dopisem Piráti zaslali seznam podkladů, které podle 

nich dosvědčují, že český premiér je ve střetu zájmů a Brusel by se jeho 

podnikáním měl zabývat. Na Babišův případ ostatně upozornili 

Evropskou komisi dopisem už i evropští lidovci. 
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Tesla vygenerovala ztrátu 718 mil. USD, její akcie na výsledky 

přesto reagovaly posílením 

Výrobce prémiových elektromobilů Tesla pokračuje ve svém silně 

ztrátovém hospodaření i nadále, jen v průběhu druhého čtvrtletí 

meziročně více než zdvojnásobil realizovanou ztrátu na 718 mil. USD. To 

při tržbách dosahujících 4 mld. dolarů znamená čistou ziskovou marži na 

úrovni -18 %. Akcie i přes to reagovala na výsledky silným růstem a do 

konce pátečního obchodování připsala více než 15 % na 348 dolarů. 

Pozitivní impuls přinesl Elon Musk, ten se v rámci konferenčního hovoru 

omluvil za své chování po předchozích výsledcích, kdy hrubě reagoval na 

otázky analytiků. Na řadu z nich tehdy odmítl odpovědět a označil je 

přívlastky jako „nudné“ či „hloupé“. Kromě Muskových omluvných slov 

investory potěšil i výhled, podle něhož by se hospodaření firmy mělo 

v druhé polovině roku dostat do černých čísel. Firma také podle tvrzení 

managementu neplánuje další navyšování kapitálu. 

Tesla je aktuálně jednou z nejoblíbenějších sázek na pokles ceny akcie 

mezi investory, konkrétně otevřené krátké pozice odpovídají více než 

pětině tržní kapitalizace společnosti. Obavy vyvolává například blížící se 

splatnost dluhopisů v celkovém objemu 1,15 mld. USD, které budou 

maturovat na podzim a na jaře. Až zoufale vypadá navíc snaha Tesly o 

vrácení části prostředků, které firma již uhradila svým dodavatelům, 

automobilka se tímto způsobem snaží vyjednat zpětné slevy s tím, že jí 

to pomůže zajistit stabilní budoucnost. Právě budoucnost firmy je však 

navzdory rostoucí ceně akcie velmi nejistá. 

Zaujalo nás ve světě 

Alternativní investice do vína se vyplácí 

Hledání investičních příležitostí vzhledem k nízkým výnosům klasických 

finančních nástrojů znamená rostoucí oblibu alternativních investic. 

Touto oblastí se zabývá společnost Knight Frank, která každoročně 

sestavuje takzvaný Luxury index obsahující koš deseti "luxusních statků". 

Velmi dobře se v jeho rámci daří investičnímu vínu, které v loňském roce 

zhodnotilo podle indexu průměrně o 11 %. Nejvyššího růstu pak dosáhlo 

umění, které investorům přineslo dokonce 21% zisk. Celý koš 

alternativních investic si připsal za rok 2017 zhodnocení o 7 %. Za 

posledních deset let pak víno vyrostlo o 192 %, lépe si vedly jen investice 

do klasických a sportovních aut se 334 %. Akciový index S&P 500 oproti 

tomu přinesl zhodnocení o 122 %. 

Bohužel pro člověka, který není v dané oblasti expertem, se jedná o velmi 

obtížné investice. Například z celkové světové produkce vín dosahuje 

podíl investičních vín podle znalců jen asi 0,2 %. Přibližně 85 % světové 

produkce investičních vín pochází z oblasti Bordeaux. V České republice a 

střední Evropě funguje jediný fond kvalifikovaných investorů zaměřený 

na vína, a to Wine Investment Partners. Minimální vklad je milion korun, 

doporučený investiční horizont poté alespoň pět let. Fond drží téměř 

30 000 lahví vína, jejichž průměrná cena je 3 695 korun, v průměru 

hodnota lahve v držení fondu za poslední rok vzrostla o 500 korun. 

Elon Musk se omluvil za svá předchozí slova vůči  

analytikům, to katapultovalo cenu akcie výše 

Špičková investiční vína za posledních 20 let přinesla 

průměrné roční zhodnocení o 13,4 % p.a. 
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Zaujalo nás ve světě 

Apple díky silným výsledkům dosáhl kapitalizace jednoho bilionu dolarů 

Technologický gigant Apple jako první americká veřejně obchodovaná společnost překonal tržní kapitalizací hranici 1 bilionu dolarů 

(přes 22 bilionů korun). Apple tak korunoval deset let trvající růst o který se zasloužil především dnes již ikonický mobilní telefon 

iPhone. Právě ten společnost přeměnil z menšího hráče na trhu osobních počítačů v globálního technologického obra. 

Druhou největší společností dle tržní kapitalizace je internetový retailer Amazon, jehož vlastní kapitál investoři oceňují hodnotou 

895 mld. USD. V těsném závěsu na bronzové příčce v tomto ohledu se nachází firma Alphabet s kapitalizací 863 mld. USD, 

společnost je vlastníkem nejpoužívanějšího internetového vyhledávače Google či velmi oblíbeného webu pro sdílení videa 

YouTube. 

Pozici nejcennější veřejně obchodované společnosti světa by však mohlo v budoucnu získat Saudi Aramco, o kterém se už dlouho 

hovoří jako o horkém kandidátovi na IPO. Jedná se o Saúdského národního těžaře ropy a plynu, který produkuje desetinu veškeré 

na světě spotřebované ropy. Podle dřívějších odhadů by vlastní kapitál firmy mohl být trhem oceněn až na 2 000 mld. USD, uvedení 

na trh však provázejí komplikace a neustále se odkládá.  

Ale zpět k Applu, k překonání biliónové mety mu pomohly dobré výsledky. Firma za čtvrtletí prodala 41,3 milionu svých přístrojů 

iPhone. To je sice méně, než analytici očekávali, nicméně pozitivně zapůsobil fakt, že se ve velké míře jednalo o prodeje dražších 

přístrojů včetně nového iPhonu X. Díky tomu tržby stouply o 17 % na 53,3 miliardy USD, což překonalo odhad analytického 

konsensu. Zahraniční tržby se na celkových výnosech podílely zhruba ze 60 %. Apple překonal očekávání nejen díky prodejům 

dražších přístrojů iPhone, ale i zásluhou příjmů ze služeb jako App Store, Apple Music a iCloud. Čistý zisk za tři měsíce do konce 

června firma zvýšila o 32 % na 11,5 miliardy USD (251,5 miliardy korun). Zisk na akcii činil 2,34 dolaru, přičemž analytici dotazovaní 

agenturou Thomson Reuters čekali hodnotu jen 2,18 dolaru na akcii. 

Své hospodářské výsledky zveřejnil i odvěký rival společnosti jihokorejský Samsung. Ačkoliv Apple nad svým sokem jasně dominoval 

na poli tržeb, v samotných prodejích však nezvítězil. Celosvětově nejvíce telefonů ve druhém čtvrtletí letošního roku prodal totiž 

právě Samsung, a to 71,5 milionu kusů. Na druhé místo se dostal Huawei, díky výborným prodejním výsledkům telefonů Huawei 

P20 Pro, P20 a Honor 10 čínská firma našla pro své telefony 54,2 milionu zákazníků, meziročně o výrazných 31 % více. Management 

společnosti Huawei se navíc nechal slyšet, že se firma bude snažit stát se největším producentem mobilních telefonů na světě. 

Letos chce vyrobit celkem 200 milionů zařízení a v posledním čtvrtletí by dokonce mohla v počtu prodaných kusů předstihnout 

svého jihokorejského rivala.  
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McDonald’s vydává vlastní globální měnu 

Jeden z nejznámějších řetězců rychlého občerstvení, americký McDonald’s, 

vydává vlastní globální měnu MacCoin. Hodnota jedné mince odpovídá 

jednomu hamburgeru Big Mac, který lze za ni pořídit kdekoliv na světě. 

MacCoin je vydávána k 50. výročí nejslavnějšího sendviče společnosti. V ČR 

byl poprvé Big Mac prodán 20. března 1992, kdy řetězec otevřel první 

českou restauraci v pražské Vodičkově ulici. Český zákazník tehdy za Big 

Mac zaplatil 50 korun, průměrná hrubá mzda přitom dosahovala jen 

zhruba 5 000 korun. Za čtvrtstoletí tento hamburger podražil o 29 korun, 

průměrná mzda však vzrostla šestinásobně. 

Big Mac je tak celosvětově rozšířeným produktem, že se stal základem pro 

mezinárodní ekonomický ukazatel, tzv. Big Mac Index. Jedná se o 

jednoduchý a srozumitelný způsob pro porovnání parity kupní síly. Big Mac 

je totiž velmi unifikovaným produktem a prodává se téměř po celém světě. 

Rozdíly v prodejní ceně tohoto hamburgeru mohou naznačovat  

podhodnocení nebo naopak nadhodnocení národních měn. Nejedná se 

však o skutečně validní indikátor, Big Mac Index lze zařadit spíše do 

kategorie populární ekonomie. 

Zaujalo nás ve světě 

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

Je libo vydat si vlastní měnu? Není 

problém, jen je třeba najít protistranu, 

která ji bude akceptovat. 

Zisk Ferrari vzrostl o 18 %, firma uvažuje o výrobě SUV 

Italskému výrobci luxusních sportovních automobilů Ferrari ve druhém 

čtvrtletí letošního roku vzrostl čistý zisk o 18 % na 160 milionů eur (4,1 

miliardy korun). Zásluhu na tom má rostoucí odbyt, který se zvýšil o 5 % na 

2 436 vozů, společně s vyššími prodejními cenami. Společnost také 

potvrdila celoroční výhled hospodaření a předpokládá, že v celém letošním 

roce dodá zákazníkům více než 9 000 vozů. Rostoucí prodej luxusního zboží 

je jedním z názorných projevů příznivého ekonomického vývoje, a to nejen 

v rámci eurozóny.  

Do čela Ferrari byl minulý měsíc jmenován Louis Camilleri, aby vystřídal 

vážně nemocného Sergia Marchionneho. Ten krátce poté zemřel. V rámci 

nového podnikatelského plánu, který Ferrari představí příští měsíc, se 

očekává uvedení záměru začít vyrábět vozy typu SUV. I věhlasný italský 

výrobce sportovních aut se tak zřejmě přikloní k nynější módě 

mohutnějších osobních vozů s vyššími terénními schopnostmi, které jejich 

majitelé využijí zpravidla jen sporadicky. Dobré hospodářské výsledky 

vedly k výraznému růstu ceny akcie Ferrari, vždyť od svého IPO na podzim 

roku 2015 titul připsal přes 120 %. 

I Ferrari představí zřejmě v budoucnu vůz 

typu SUV, snaha o lepší hospodářské 

výsledky tak předčí tradici výroby 

klasických sportovních vozů. 
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