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Analytický týdeník 

 
Vážení čtenáři, 

první listopadový den nejenže připomněl řidičům nepříjemnou povinnost přezout na zimní pneumatiky, ale 

přinesl i další zvýšení základní sazby České národní banky, a to dokonce již počtvrté v řadě. Při pohledu na tento 

vývoj se nemůžu zbavit dojmu, že tuzemská bankovní rada celou situaci okolo řízení měnové politiky 

v posledních letech hrubě nezvládla. Zatímco ještě na jaře minulého roku zuby nehty držela kurzový závazek za 

cenu intervencí v řádu i desítek miliard korun denně, nyní razantně utahuje měnová stavidla velmi rychlým 

nárůstem sazeb. Z mého pohledu tak centrální banka současný ekonomický cyklus ještě prohloubila a rozžhavila 

tuzemskou ekonomiku do běla. To jen dokresluje nejnižší míra nezaměstnanosti v celé EU, silný historický růst 

cen nemovitostí nebo současné enormní navyšování mezd. Až komické je, že se bankovní rada v čele 

s Rusnokem diví, že se koruně posilovat příliš nechce. Ve světle realizovaných intervencí v objemu cirka 2000 

miliard korun však můžeme být rádi, že spekulanti nadále drží značnou část svých otevřených korunových pozic 

a nepošlou naši měnu k ještě slabším úrovním. Z dlouhodobého hlediska však největší chybou je skutečnost, že 

ČNB intervencemi postavila naší ekonomice vysoký zátaras bránící v její konvergenci k západním zemím skrze 

posilování domácí měny. Se slabou korunou totiž nadále zůstaneme jen levnou montovnou, kde je motivace k 

inovacím a růstu produktivity postavena až na druhou kolej.  

Přeji Vám příjemné čtení a úspěšný start tohoto týdne.     

     

 

 

 

 

 

 

Josef Navrátil 

redaktor 
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Analytický týdeník 
Situace na akciovém trhu 

Situace na akciových trzích se v posledním týdnu částečně uklidnila, nejvýznamnější americký akciový index S&P 500 

připsal více než 2 % a zakončil na 2 723 bodech. Nervozita je však na trhu stále přítomná, o čemž svědčí index 

implikované volatility VIX oscilující okolo hladiny 20 bodů. K uklidnění investorů přispělo dění na politické scéně, po 

vzájemném telefonátu prezidentů USA a Číny svítá naděje na to, že by mohlo dojít k nové dohodě o vzájemném 

obchodu. Zároveň se Spojeným státům nadále velmi dobře daří, v říjnu bylo vytvořeno 250 tisíc nových pracovních 

míst napříč všemi sektory a tamní ekonomika tak jede na plné obrátky. Za vše mluví míra nezaměstnanosti dosahující 

3,7 %, což je nejméně od roku 1948. To se pochopitelně projevuje i v hospodaření amerických firem. V rámci 

doznívající výsledkové sezóny reportovalo svá čísla již 75 % velkých společností, z nichž 78 % překonalo odhady 

analytiků na úrovni čistých zisků. 

Situace na dluhopisovém trhu 

Společně s poklesem nervozity na akciových trzích investoři opět 

přesouvali prostředky do rizikových aktiv, což se projevilo 

na dluhopisových výnosech. Desetiletý cenný papír Spojených států 

již nese do splatnosti opět více než 3,2 %. Naopak zvýšení základní 

sazby ČNB nemělo na korunové výnosy prakticky žádný vliv, trh 

s tímto scénářem počítal, a tak se výnos desetiletého dluhopisu ČR 

nadále drží pod 2,1 %. 

Ostatní aktiva 

Na komoditách jsme byli svědky pokračujícího poklesu cen ropy, ta je 

v sestupném trendu již čtvrtý týden v řadě. Brent ze svých říjnových maxim 

odepsal již cirka 14 dolarů na současných 72,8 USD/barel. Vliv na to má vyšší 

aktivita těžařů, kteří budou kompenzovat výpadky Íránské produkce. Oslavy 

deseti let existence bitcoinu s jeho cenou prakticky nic neudělaly a 

nejvýznamnější virtuální měna se nadále obchoduje v bočním trendu. Klid panuje 

na drahých kovech i přes to, že centrální banky nakupují nejvíce zlata za uplynulé 

3 roky. Jen od letošního září nakoupily centrální banky 148 tun zlata, z toho 

bezmála dvě třetiny mají na svědomí bankéři z Ruska. 

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

Vše 16,58 1,85 2,66% 84 151,5 

USA 22,08 2,86 1,93% 33 826,7 

Čína 13,40 1,57 2,50% 10 237,8 

Japonsko 13,58 1,29 2,31% 6 137,2 

UK 14,63 1,92 4,08% 3 391,6 

Francie 16,79 1,61 3,21% 2 345,1 

Německo 13,34 1,48 3,14% 2 156,1 

Kanada 18,41 1,60 2,99% 2 090,8 

Indie 24,03 2,67 1,54% 1 948,2 

Švýcarsko 12,36 1,95 3,40% 1 791,7 

Hongkong 10,53 1,02 3,50% 1 730,0 

Česká republika 15,45 1,59 5,62% 28,6 

Emitent 3 roky 5 let 10 let 

Čína 3,14 3,32 3,51 

Česko 1,55 1,76 2,07 

Německo -0,53 -0,19 0,44 

Velká Británie 0,79 1,07 1,49 

USA 2,98 3,04 3,22 

Aktivum Kurz USD 

Zlato 1 232 

Stříbro 14,7 

Ropa (Brent) 72,8 

Bitcoin 6 400 
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Analytický týdeník Úrokové sazby 

ČNB počtvrté v řadě zvyšuje úrokové sazby 

Na první pohled to vypadá, jako by centrální bankéři z ulice Na 

Příkopě hasili velký požár. Ve čtvrtek totiž došlo k dalšímu 

navýšení základní sazby, ta již počtvrté v řadě vzrostla o čtvrt 

procentního bodu na aktuálních 1,75 %. Tak rychle docházelo 

k utahování měnové politiky skrze úrokové sazby naposledy 

v roce 1996. Zároveň je dnes repo sazba na nejvyšší úrovni od 

března roku 2009. Pro tento krok bylo pět ze sedmi členů 

bankovní rady. Jeden další člen byl pro ponechání nastavení beze 

změny, zatímco poslední „jestřábí“ bankéř hlasoval dokonce pro 

zvýšení o půl procentního bodu. Koruna si však z dalšího utažení 

monetární politiky příliš hlavu neláme, nadále zůstává bez 

výraznějších pohybů relativně slabá a zaostává za dřívější 

prognózou ČNB.  

Kromě toho vede k restriktivním krokům tuzemské bankéře i inflace, která je tažena rychlým růstem příjmů domácností a 

rekordně nízkou nezaměstnaností. K růstu cen přispívá i drahá ropa, tento efekt navíc umocňuje silný dolar, ke kterému se 

investoři uchylují v důsledku nejistot na mnoha rozvíjejících se trzích a obav z brexitu či dění v Itálii. Česká ekonomika se 

evidentně přehřívá, avšak nejvyšší tempo růstu máme pravděpodobně za sebou. Letos by dle odhadů ČNB měl hrubý 

domácí produkt meziročně vzrůst o 3,1 %, což by bylo znatelné zpomalení oproti loňským 4,3 %.  

Rostoucí základní sazba se samozřejmě propisuje i do ceny peněz na finančním trhu. Některé banky již oznámily 

zdražování hypoték, financování se prodraží i firmám, jejichž úvěry jsou častou úročeny variabilní sazbou. Naopak 

střadatelé si prozatím příliš nepolepšují a úroky na spořících účtech a termínovaných vkladech nadále generují zpravidla 

záporné reálné výnosy. Situace v tomto ohledu by se však měla postupně měnit, neboť komerční banky jsou nyní schopny 

si u ČNB ukládat přebytečnou likviditu za 1,75 %, což je již relativně hodně, a mohly by tak začít o klientské vklady mezi 

sebou více bojovat. To by se mělo projevit zejména u menších bankovních ústavů růstem sazeb pro střadatele. 

Co se výhledu korunových úrokových sazeb týče, vyloučeno není ani další zvýšení v prosinci letošního roku. 

Pravděpodobnější je však utahování měnových podmínek až v průběhu roku 2019. Do jeho konce by mohla 2T repo sazba 

vystoupat až na 2,5 %, názory analytiků na tuto problematiku se však liší. Bude pochopitelně záviset na vývoji kurzu 

koruny, tuzemské ekonomiky a krocích ECB, která by měla zahájit proces normalizace měnových podmínek v eurozóně.  
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Analytický týdeník 

Vláda investuje méně než za krize 

V minulých letech i přes růst státního rozpočtu kapitálové výdaje 

klesaly. Ačkoliv se nyní trend pomalu mění a investice státu mají 

příští rok dosáhnout 122 miliard korun, je to stále méně než 

v roce 2009, kdy se Česko a vlastně i celý svět potýkal 

s ekonomickou krizí. Tehdy šlo na investice 133 miliard, 11 % 

celkových rozpočtových výdajů. Okolo 10 % rozpočtových výdajů 

šlo na investice až do roku 2016, od té doby jejich podíl výrazně 

klesl. Data za letošní rok v grafu zobrazují stav k říjnu, celkový 

objem investic je však naplánován pouze na 91,1 miliardy korun, 

tedy 6,6 %. Jedná se tedy o výrazný pokles oproti situaci dříve.  

Zaujalo nás v tuzemsku 

Přesto premiér Babiš tvrdí, že stanovená částka vytváří dobré podmínky pro investice nejen do dopravní 

infrastruktury a nemocnic, ale i do výstavby bytů, mateřských škol či nádraží, případně k obnově kulturních památek. 

Většina ekonomů však považuje takový podíl za velmi nízký a myslí si, že investice vytlačila spotřeba. Opoziční politici 

navíc tvrdí, že Babišova vláda nemá jasný investiční plán. Například piráti postrádají peníze na urychlenou digitalizaci 

veřejné správy a požadují, aby lidé do pěti let mohli každou úřední věc vyřídit z domova přes počítač či chytrý mobil. 

Nízkou investiční aktivitu kritizoval rovněž Nejvyšší kontrolní úřad, jehož prezident Miloslav Kala varuje, že se 

promeškala příležitost ke strategickým investicím. Nadále zůstává také nedokončena páteřní síť dálnic. Nižší investice 

jsou způsobeny také poklesem prostředků ze strukturálních fondů EU. Babiš tak musí tyto prostředky nahrazovat 

domácími zdroji. Podle informací ministerstva financí počítá plán na rok 2019 s českými zdroji už ze 2/3, zatímco v 

roce 2012 to bylo jen 40 %. Růstu investic na dopravu nebo školství tak reálně brání rostoucí výdaje na sociální dávky, 

důchody nebo platy. Situace tak není pro vládu jednoduchá, přesto je potřeba na investice nezapomínat. 

Amundi CR kupuje soubor nemovitostí Forum Karlín 

Realitní fond Amundi CR koupil skupinu nemovitostí v pražském Karlíně. Prodávajícím je Zdeněk Bakala a obě 

strany se dohodly, že cenu transakce nezveřejní. Podle odhadů se jedná o obchod v hodnotě zhruba 1,3 

miliardy korun. Forum Karlín se skládá z několika částí. Centrem areálu je multifunkční prostor určený pro 

pořádání hudebních, společenských a odborných akcí. Součástí komplexu je mediální newsroom vydavatelství 

Economia, který se nachází v rekonstruovaných prostorách historického objektu někdejší kotlárny. Další částí 

je administrativní budova nabízející kancelářské plochy s terasami a výhledem do okolí.  

115,5
105

133,2 130,2
118,9 113,6

102,3
111,5

175,7

84,3 81,8

61,2

122

10,6
9,7

11,4 11,3
10,3 9,9

8,7 9,2

13,5

6,9 6,4

4,5

8,1

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

Vývoj kapitálových výdajů státního rozpočtu

Kapitálové výdaje v mld. CZK Podíl na výdajích státního rozpočtu v %



ROYAL VISION s.r.o.     │     člen skupiny DRFG     │     www.royalvision.cz 
Kanceláře: Praha: Palác Koruna, Václavské Náměstí 1, 110 00     │     Brno:  Zvonařka 92/5, 602 00 

Sídlo:  Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno     IČ: 28322584  

Analytický týdeník 

Čech vyvinul „nejčernější“ hodinky a uspěl na Kickstarteru 

Českému IT expertovi Pavlu Šichovi se podařilo uspět na americkém 

crowdfundingovém serveru Kickstarter. Tam si Šicha šel pro 

prostředky na první výrobek své nové značky hodinek 

Chronotechna. Jako cíl měl stanoveno necelých 22 tisíc dolarů, což 

se mu podařilo vybrat hned první den dokonce během pouhých 10 

minut. Nyní má vybráno již téměř 250 tisíc dolarů (více než 5,6 

milionu korun). Hodiny jsou totiž v něčem unikátní. Šichova nově 

založená hodinářská společnost použila na ciferník materiál z 

nanokarbonových vláken, který byl vyvinut pro satelitní družice. 

Jeho fyzikální a optické vlastnosti mají přispět k tomu, že ručičky 

hodinek jsou na něm skvěle vidět. Materiál pohlcuje, tedy 

minimálně odráží, světlo. Údajně v poměru 99,9:0,1. Proto se 

hodinkám přezdívá "nejčernější“. Spolu se speciálně upraveným 

krytem ciferníku mají být tyto hodinky skvělé pro použití na přímém 

slunci nebo pod vodou. Dosud nejúspěšnější českou firmou na 

Kickstarteru je herní studio Warhorse se hrou Kingdom Come. 

Zaujalo nás 

Tržní kapitalizace Applu propadla pod bilion USD 

Akcie technologického gigantu Apple minulý týden v reakci na výsledky hospodaření výrazně klesaly. V jednu chvíli 

ztrácely až 7 %, čímž tržní kapitalizace firmy klesla zpět pod hranici jednoho bilionu dolarů (22,6 bilionu korun). 

Výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí byly rekordní, výprodej akcií však vyvolalo varování před slabším prodejem 

výrobků Apple v nadcházejících měsících. Pokles akcií zrychlil, když Apple uvedl, že přestane zveřejňovat informace o 

počtu prodaných kusů. Ve čtvrtém finančním čtvrtletí, které skončilo 30. září, společnost prodala zhruba 46,9 mil. 

kusů telefonů iPhone ve srovnání s 46,7 mil. před rokem. Analytici přitom čtvrtletní prodeje odhadovali na 47,5 

milionu.  

Na druhou stranu Apple čím dál více sází na strategii vyšší ceny telefonů namísto vyšších prodejů. Proto i přes 

stagnující prodeje tržby vzrostly o zhruba 25 %, zisk pak dokonce o 31 % na 14,1 miliardy dolarů (zhruba 320 miliard 

korun). Strategie se tak podle všeho vyplácí, průměrná cena iPhonů stoupla už na 793 dolarů, investoři jsou však 

z odhadů nižších prodejů okolo Vánoc nervózní. Kromě toho Apple také  zkoumá možnosti spojení s největší 

rozhlasovou společností v USA iHeartMedia, která v březnu požádala o bankrotovou ochranu a snaží se vymanit z 

problémů. Společnost iHeartMedia, která vlastní 858 rozhlasových stanic, je totiž zatížena dluhem 20 miliard dolarů a 

má problémy s jeho splácením. 
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Britské banky dopadly nejhůře v zátěžových testech 

Minulý týden zveřejnil Evropský bankovní úřad (EBA) výsledky nových zátěžových testů evropských bank. Nejvíce 

překvapivé jsou výsledky britských finančních ústavů Barclays a Lloyds, které spolu s italskou společností Banco BPM 

dopadly v testech nejhůře. Jedním z důvodů je právě potenciál tvrdého Brexitu. Tento negativní vývoj by byl nejspíš 

spojen s propadem ceny jejich akcií. Podle nepříznivého scénáře by se roční čisté úrokové výnosy snížily o 55 miliard 

eur, tedy o 18 %, což by se promítlo do výrazného snížení valuací. Naopak poměrně pozitivně si vedly ostatní italské 

banky. Těm by kapitál v případě nepříznivého vývoje poklesl méně než například jejich německým protějškům. 

Důvodem je mimo jiné i fakt, že se německá ekonomika nyní nachází ve výrazně lepším stavu než ekonomika italská a 

nepříznivý scénář by tak pro Německo znamenal výraznější zhoršení oproti současné situaci. 

Přesto výsledky testu ukazují, že jsou  banky v Evropské unii pro případ hospodářské nebo finanční krize v lepší 

kondici než před několika lety. Testů se účastní celkem 48 bank z EU, z toho 33 z eurozóny, které pokrývají zhruba 

70 % bankovního sektoru v unii. Testy hodnotí schopnost bank odolat možným šokům na trzích jako například 

neřízenému brexitu, výprodeji vládních dluhopisů a majetku, nebo zvýšené politické nejistotě na pozadí klesajícího 

ekonomického růstu. Podle výsledků pak bankovní dohled určí, kolik kapitálu by měly banky držet nebo jaký rizikový 

majetek by měly prodat, aby zmírnily potřebu dodatečného kapitálu. 

Zaujalo nás ve světě 

Bitcoin má za sebou 10 let existence 

Minulý týden ve středu uplynulo již 10 let od vzniku fenoménu bitcoin. Tehdy Satoshi Nakamoto − neví se, jestli je to 

on, ona, nebo oni − publikoval vědecký článek s názvem Bitcoin: A Peer To Peer Electronic Cash System. Bylo to právě 

v době světové finanční krize a článek o nové kryptoměně vycházel z nedůvěry v instituce globálního finančního 

systému. Několik týdnů po vydání teoretického základu Nakamoto zrealizoval první on-line transakci elektronické 

měny od jedné strany ke druhé bez nutnosti projít finanční institucí. Prvních 50 bitcoinů s označením Genesis bylo 

pak organizovaně vytěženo a uvedeno na trh v roce 2009.  

V květnu 2010 proběhla první transakce, kdy se bitcoiny zaplatilo za fyzické zboží. Šlo o pizzu na Floridě, stála deset 

tisíc bitcoinů, tehdy ekvivalent 25 dolarů. V současnosti i po výrazném poklesu ceny bitcoinu by se jednalo v přepočtu 

o zhruba 63 milionů dolarů. Bitcoinu se dařilo až do loňska, kdy se vymkl kontrole a začala okolo něj mánie. Na 

začátku roku 2017 stál jeden bitcoin 1000 dolarů, v prosinci již přes 19 000. V průběhu letoška však toto bublina 

splaskla. Přesto stále bitcoin tvoří zhruba polovinu kapitalizace všech kryptoměn, neboť ostatní virtuální měny se ve 

většině případů v průběhu letošního roku propadaly ještě výrazněji než bitcoin. 
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Analytický týdeník 

Nobelova cena poprvé pro environmentální ekonomii 

Letošní Cenu Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela (Nobelovu cenu za 

ekonomii) získali poprvé v historii environmentální ekonomové. Jedná se o dva Američany - William Nordhaus byl 

oceněn za integraci klimatických změn do dlouhodobých makroekonomických analýz a Paul Romer za výzkum vlivu 

technologických inovací na makroekonomiku. Zároveň jejich relativně jednoduchý, ale geniální koncept uhlíkové 

daně dokáže nasměrovat spotřebu mimo fosilní paliva. Jedná se určitě o krok správným směrem, vědci však stále 

varují, že tempo snižování emisí není dostačující a zejména vyspělé země budou muset navýšit environmentální a 

ekologické investice. Lze proto očekávat další růst privátních i veřejných investic do zelených technologií vytvářejících 

nový technologický sektor a investiční příležitosti v energetice, spotřebním zboží i zpracování odpadů. 

Ropa prudce klesá 

Ceny ropy opět nabraly sestupnou trajektorii, důvodem je vyšší nabídka ze strany těžařů. Zvýšené dodávky největších 

ropných producentů totiž převyšují poptávku na trhu. Rusko v současnosti dodává na trh rekordní množství suroviny 

v postsovětské době, denně je to v průměru více než 11 milionů barelů. Velkou část z toho ale zároveň samo 

spotřebuje. Obavy z vlivu obnovených amerických sankcí proti Íránu nejen z tohoto důvodu v posledních dnech na 

ropném trhu polevily. Ve středu zveřejněný průzkum agentury Reuters monitorující produkci Organizace zemí 

vyvážejících ropu (OPEC) navíc prokázal, že se kartel na pokles dodávek z Íránu připravuje. Říjnovou produkci navýšil 

na nejvyšší hodnoty od roku 2016. Jak ropa typu Brent, tak typ WTI zaznamenaly v říjnu největší měsíční propad od 

července 2016. 

Zatímco ještě před několika týdny trh sužovaly obavy z možného nedostatku nabídky, nyní se naopak hovoří o 

možném přebytku ropy. To je způsobeno i kvůli nižší než dříve očekávané poptávce po této klíčové komoditě. 

Hlavními důvody nižší predikované celosvětové spotřeby jsou geopolitické třenice hlavních mocností, stále poměrně 

vysoké ceny či problémy některých rozvíjejících se zemí, které bojují se slábnoucími domácími měnami a přeneseně 

tak i s nižší kupní silou.  

Zaujalo nás ve světě 
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Děkujeme za pozornost. Těšíme se na Vás opět příští týden! 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Disclaimer 

Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou investičním doporučením. V žádném případě se nesnaží případného čtenáře 

přimět k investování do popisovaných instrumentů, ani mu poskytnout jakoukoliv jinou formu investičního doporučení. 

Společnost Comsense analytics s.r.o. tímto dokumentem sděluje pouze svůj analytický názor a nenese odpovědnost za případné 

ztráty vzniklé investováním do různých aktiv a produktů uvedených výše, či za jiné výsledky investičních rozhodnutí na základě 

tohoto dokumentu. 

Finanční data a informace byly získány především z terminálu Thomson Reuters, tiskových zpráv a zveřejněných informací daných 

společností či institucí, dále ze zahraničních i domácích médií a informačních institucí.  

Finanční data platná k 28.10.2018, pokud není uvedeno jinak.  

V případě dotazů pište na analyzy@comsense.cz 

_________________________________________________________________________________________________________ 


