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„Nechoďte, kam by mohla vést cesta, jděte místo toho 

tam, kde cesta není a zanechte stopu.“  

 

Ralph Waldo Emerson  

 

Byl americký esejista, básník a filosof.  
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Analytický týdeník 

Vážení čtenáři, 

vítám Vás všechny u oficiálně prvního analytického týdeníku v roce 2019. Uplynulý rok se nám nyní s každým 

dnem stále více vzdaluje a celá řada investorů by na něj nejspíš i raději co nejdřív zapomněla. Akciové trhy 

padaly v Americe, Evropě i Asii, silné otřesy je zasáhly hlavně koncem roku. Americký akciový index S&P 500 se 

sice ještě během září a října pohyboval na rekordně vysokých hodnotách, v závěru roku se však začal probouzet 

medvěd, a index zaznamenal výrazný pokles. Ačkoliv se nyní situace mírně zlepšila, výhled na nadcházející rok 

není příliš pozitivní. Nadále lze očekávat spíše medvědí trh. Neočekáváme sice přímo ekonomickou recesi, 

zpomalení růst se ale nyní zdá být nevyhnutelné. Kromě akcií klesaly ceny také komodit, zejména ropy. Cena 

ropy Brent, která se během října dostala až k úrovni 90 dolarů za barel, v závěru roku klesla o téměř 40 % až k 

50 dolarům. Levná ropa je sice pro ekonomiky závislé na jejím vývozu problém, pro ostatní státy včetně Česka 

však může naopak přispět k prodloužení růstu. Hned ze začátku roku tu tedy máme rozbouřené trhy, různé 

ekonomické vlivy a k tomu samozřejmě politika. Vedle měnící se měnové politiky jsou stále patrné obavy z 

dopadů obchodních sporů mezi USA a Čínou nebo blížícího se brexitu. 

Proto Vám za nás všechny z Comsense přeji pevné nervy, zachování chladné hlavy a úspěšný start nejen tohoto 

týdne, ale také celého roku.  

 

 

Martin Sklenský 

redaktor 

 

Úvodní slovo 
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Situace na akciovém trhu 

Akciové trhy zvýšená volatilita neopouštěla ani v průběhu uplynulého týdne, nicméně závěr byl v případě Spojených států 

pozitivní a po pátečním růstu o 3,4 % nakonec zakončil index S&P 500 minulý týden o 1,9 % výše na 2 532 bodech. 

Dopomohl k tomu silný report z trhu práce, přičemž k pozitivní náladě přispěla i slova prezidenta americké centrální banky 

J. Powella, který naznačil možnost zpomalení tempa utahování měnové politiky v případě poklesu růstu americké 

ekonomiky. Ještě lépe se dařilo evropským akciím, index STOXX EUROPE 600 připsal dokonce 4,7 % a umazával tak 

předchozí ztráty. V příštích týdnech nebude podle našeho názoru o volatilitu nouze a očekáváme pokračování nervózního 

obchodování. Pro letošek preferujeme spíše evropské akcie před trhem USA, nicméně investoři se musí připravit na to, že 

výnosový potenciál akcií je do příštích let nižší, než kterého jsme byly svědky v posledních letech.  

Situace na dluhopisovém trhu 

Na dluhopisových trzích byl v posledních týdnech zajímavý pokles výnosů 

desetiletých amerických státních dluhopisů, ty v průběhu listopadu nesly 

výnosy do splatnosti na úrovni 3,25 %, nyní se propadly až na současných 

2,67 %. Je tak patrný příklon investorů k defenzivnějším instrumentům. 

Zajímavé je rovněž výrazné zploštění výnosové křivky. Letos očekáváme, že 

by výnosy amerických státních dluhopisů mohly mírně vzrůst, nicméně nad 

3 % se podle všeho desetiletý dluhopis USA se svým výnosem letos nepodívá. 

Investoři budou nadále sledovat tvar výnosové křivky, pokud by nabrala 

inverzní sklon, bylo by to výrazné varování před blížící se recesí.  

Ostatní aktiva 
Na komoditním trhu byl patrný pokračující růst zlata a stříbra, pokud bude současná 

nervozita na trzích a v ekonomice dále eskalovat, drahé kovy by z toho měly těžit. Dařilo se 

i ropě, které pomohlo uzavírání některých vrtů v USA. Brent se aktuálně obchoduje na 

hladině 57 dolarů za barel. Ke konci roku očekáváme mírný růst cen ropy Brent někam do 

pásma 60-65 USD/barel, bude však záležet na vývoji globální ekonomiky, výraznou roli 

bude zároveň hrát úroveň produkce a schopnost kooperace těžařů. Bitcoin oslavil 10. 

výročí vzniku prvního genesis bloku a jeho cena se drží okolo 3 800 dolarů. Po výrazném 

propadu tak nastalo období konsolidace, letos by nás však další výrazný pád cen 

kryptoměn nepřekvapil. 

Emitent 3 roky 5 let 10 let 

Čína 2,73 2,87 3,13 

Česko 1,53 1,61 1,69 

Německo -0,57 -0,32 0,21 

Velká Británie 0,74 0,89 1,27 

USA 2,48 2,5 2,67 

Aktivum Kurz USD 

Zlato 1 285 

Stříbro 15,7 

Ropa (Brent) 57,1 

Bitcoin 3 800 

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

Vše 15,73 1,79 2,83% 79 056,2 

USA 20,04 2,66 2,09% 31 219,6 

Čína 13,19 1,48 2,67% 9 786,7 

Japonsko 12,56 1,21 2,51% 5 773,2 

UK 14,27 1,78 4,29% 3 102,2 

Francie 16,29 1,65 3,47% 2 173,2 

Indie 25,68 2,77 1,52% 2 044,4 

Německo 12,39 1,39 3,38% 2 008,9 

Kanada 17,55 1,48 3,24% 1 959,4 

Švýcarsko 17,44 1,89 3,54% 1 717,8 

Hongkong 10,10 1,00 3,59% 1 691,6 

Česká republika 14,42 1,42 5,57% 27,9 
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Americké burzy na konci týdne uklidnil šéf Fedu, překvapila i statistika pracovního trhu  

Pátek se na americkém akciovém trhu nesl v optimistickém duchu, kdy například široký index S&P 500 připsal 3,4 %. 

Investory uklidnil šéf americké centrální banky Powell, který na panelové diskusi v Atlantě řekl, že Fed bude na vývoj 

ekonomiky reagovat velmi citlivě, aby nebyl ohrožen pozitivní vývoj. Naznačil tak, že by mohl v případě hospodářského 

poklesu prosadit zpomalení tempa snižování bilance banky, která dříve velmi vyrostla v návaznosti na program 

kvantitativního uvolňování. Powell dále uvedl, že ekonomika Spojených států je zdravá a že rozhodně nehodlá 

rezignovat, i kdyby ho k tomu prezident Trump tlačil. Tímto prohlášením Powell navázal na své předchozí výroky, které 

se nesly spíše v holubičím duchu, tedy ve smyslu, že centrální banka bude měnové podmínky zpřísňovat pomaleji, než 

dříve indikovala. Pro letošek tak lze čekat dvojí utažení měnové politiky Fedu vždy o 25 bazických bodů, dříve se přitom 

hovořilo o trojím navýšení základní sazby. 

Dobré zprávy pro akciové investory přinesla i statistika z amerického trhu práce, velmi sledovaný report hovoří o to, že 

tamní ekonomika vytvořila v prosinci 312 tisíc nových pracovních míst, čímž byly výrazně překonány odhady predikující 

tvorbu 176 tisíc nových pozic. To může svědčit o tom, že ekonomika USA má stále růstový potenciál a obavy ohledně 

příchodu recese jsou alespoň pro letošek zatím zbytečné. Míra nezaměstnanosti přesto vzrostla z 3,7 % na 3,9 %, 

příčinou byla větší ochota Američanů zapojovat se do pracovního procesu, a proto vzrostl objem dostupné pracovní síly 

na trhu. Pro letošní rok však čekáme, že trh práce USA zpomalí a bude tvořit znatelně méně pracovních míst než dříve, 

v průměru okolo 100 tisíc nových pozic na měsíční bázi. O dlouhodobém vývoji této statistiky hovoří následující graf, za 

Státní rozpočet vykázal přebytek 2,9 miliardy  

Stát loni hospodařil s přebytkem 2,9 miliardy korun. Ačkoliv tedy ministerstvo financí původně počítalo se schodkem 50 

miliard korun, nakonec dosáhlo hospodaření státu druhého nejlepšího výsledku za posledních 23 let. Přebytku, nebo 

respektive vyrovnaného rozpočtu, dosáhl stát především díky rekordně vysokým příjmům. Ty se oproti roku 2017 

zvýšily o 130 miliard na 1,404 bilionu korun. Ministryně financí Schillerová přičítá zásluhy zejména zavedení 

elektronické evidence tržeb a kontrolního hlášení, je ale zřejmé, že se na lepším výsledku podepsal zejména příznivý 

ekonomický růst a s ním spojený růst mezd. Díky tomu stát vybral na daních z příjmů a odvodů z pojistného na sociální 

zabezpečení o 83 miliard korun více. Jen na dani z příjmů fyzických osob stát vybral téměř o 14 % více než v roce 2017. 

Státní dluh díky přebytku loni klesl o 2,7 miliardy na 1,62 bilionu korun. V poměru dluhu k HDP se poměr snížil na 30,6 

% z 32,2 % v roce 2017. Pro letošní rok však očekáváme horší výsledek státního hospodaření. Se zpomalením 

ekonomiky totiž zpravidla souvisí i vyšší výdaje na sociální dávky a naopak nižší příjmy rozpočtu. Lze tak očekávat opět 

schodkový rozpočet.  Ministerstvo financí počítá se schodkem 40 miliard korun. Nedá se však vyloučit, že schodek bude 

vyšší. Snaha snížit výdaje a tím ušetřit a zmírnit dopady ekonomického zpomalení se může projevit i v nižších 

investičních výdajích rozpočtu. To by se mohlo projevit v dalším zpomalení jak stavebnictví, tak celé ekonomiky.  
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Apple snížil výhled kvůli slabým prodejům v Číně   

V druhé polovině minulého týdne obdrželi investoři jasný signál o tom, že obchodní třenice Spojených států s  Čínou 

mají znatelně negativní dopad na čínskou ekonomiku. Apple totiž vydal profit warning, tedy oznámil investorům, že 

nebude dosaženo tak dobrých hospodářských výsledků, jak firma dříve očekávala. Příčinou jsou právě slabé prodeje 

telefonů iPhone v Číně, to jen potvrzuje očekávání, že tamní ekonomika zažívá znatelné zpomalení růstu. Za klíčový 

kvartál celého roku, do kterého spadá vánoční období, dosáhnul Apple podle předběžných odhadů managementu tržeb 

okolo 84 mld. USD, zatímco investoři dříve očekávali tržby v pásmu 89-93 mld. USD.  

Apple v reakci na tuto zprávu odepsal 10 % a odstartoval tak výprodeje napříč celým technologickým sektorem, který 

zažil minulý čtvrtek nejvýraznější pokles za posledních 7 let. V případě Applu se navíc jedná o výjimečnou situaci, neboť 

za uplynulých deset let společnost své čtvrtletní výhledy vždy překonávala. Negativně prodeje ovlivňuje cenová politika 

společnosti, která v poslední době přistoupila k poměrně sebevědomému nacenění svých nových modelů. Trh 

mobilních telefonů je navíc poměrně hluboko saturován a zákazníci nepřistupují k obměně svých zařízení tak často, 

neboť zlepšení mezi jednotlivými modely není z uživatelského pohledu tak závratné jako dříve. 

Celé dění okolo Applu pochopitelně citelně zasahuje jednoho z nejznámějších amerických investorů Warrena Buffetta, 

který v rámci svého holdingu Berkshire Hathaway drží 252 milionů akcií výrobce zařízení s nakousnutým jablkem na 

zádi. Konkrétně tvoří Apple přes 25 % celkových aktiv Berkshire. Hodnota jeho podílu v Applu se tak v návaznosti na 

zveřejněný výhled propadla o zhruba 4 mld. USD. Buffett však společnosti nadále věří i přes to, že za poslední tři měsíce 

odepsala třetinu své hodnoty. Nedávno se dokonce nechal slyšet, že by nejraději vlastnil Apple ze 100 % jen on sám. 

Není se příliš čemu divit, neboť fundamentálně je na tom firma stále výborně a její současné ocenění se zdá být 

atraktivní. Společnost se totiž obchoduje za 11,6násobek očekávaných čistých zisků, tedy hluboko pod průměrem trhu, 

a měla by nadále být jedním z lídrů trhu spotřební elektroniky. 

Technologické akcie 

Tesla snižuje ceny Modelu 3, regulátor pokračuje ve vyšetřování Muskových tweetů  

Výrobce elektromobilů Tesla začátkem roku nečekaně oznámil, že snižuje ceny automobilu Model 3 plošně o 2000 

dolarů. Krok byl učiněn zejména kvůli snížení dopadu poklesu vládních subvencí určených k podpoře prodejů 

elektromobilů. V rámci uplynulého kvartálu Tesla dodala zákazníkům 63 tisíc vozů Model 3, čímž lehce zaostala za 

odhady analytiků. Ve většině případů se jednalo o vyšší specifikace a jen menší část tvořily základní verze, velká část 

zákazníků, kteří si předobjednali vůz s cenovkou 35 000 USD, tak na jeho dodání stále čeká.  

Pro CEO Tesly Elona Muska je závažným problémem současné vyšetřování jeho oznámení na Twitteru, v jehož rámci 

vyjádřil v srpnu minulého roku záměr stáhnout firmu z burzy za cenu výrazně vyšší, než byla v té době cena tržní. 

Financování přitom mělo být již v té době zajištěno. Následně po týdnech spekulací tento krok vyvrátil. Nyní celou 

záležitost vyšetřuje regulátor burzy SEC, přičemž vyšetřovatelé si předvolají i Muskovu tehdejší přítelkyni, která by 

podle nich mohla vypovědět více o tom, s jakými úmysly zveřejňoval tyto informace. V případě, že investoři v rámci své 

žaloby uspějí a dokážou, že Musk je záměrně poškodil, mohou se dočkat tučného odškodnění.  
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Necelé dva měsíce na novou obchodní dohodu  

Už méně než dva měsíce, přesněji do začátku března, zbývají 

Spojeným státům a Číně na to, aby našly společnou řeč, uzavřely 

novou obchodní dohodu a tak zabránily dalšímu stupňování 

nebezpečného obchodního konfliktu mezi těmito dvěma 

největšími světovými ekonomikami. Právě na začátku března 

totiž uplyne 90 denní období, během kterého se obě strany 

dohodli nepřijímat žádná opatření, jež by vedla k další eskalaci 

obchodního konfliktu. Sjednání dohody však bude po vztyčení 

celních hradeb, především na americké straně, z loňského roku 

přinejmenším problematické.  

Obě strany jsou totiž přesvědčeny, že výsledkem nynějších jednání musí být kompletně nová obchodní struktura. Tento 

pojem zahrnuje nejen  klasické nástroje, jako jsou cla, kvóty, ale také hygienické, fytosanitární a další předpisy, ochranu 

duševního vlastnictví, transfery technologií, čínské státní subvence výrobcům a exportérům, a dokonce také 

neobchodní témata, jako například kybernetickou špionáž. Je tak zřejmé, proč jsou pozorovatelé nyní k jednáním spíše 

skeptičtí. Podle většiny názorů zatím riziko rozsáhlé obchodní války zatím ani z daleka zažehnáno nebylo. Těžko nyní 

odhadovat, jak tento „souboj“ ekonomických behemotů nakonec skončí. Je možné, že Spojené státy s tvrdohlavým 

Trumpem budou mít nakonec navrch. Ale jen proto, že Čína nakonec raději ustoupí. Bohužel je však velmi 

pravděpodobné, že chystaná dohoda nepřinese ve vzájemných vztazích nic definitivního. Ve skutečnosti může 

znamenat předzvěst mnoha dalších hospodářských bitev v budoucnu. 

Německá vláda řeší únik dat německých politiků  

Když německá rozhlasová stanice rbb přišla s informací, že se na internetu se objevily osobní údaje a dokumenty stovek 

německých politiků a známých osobností včetně adres, vypadalo to pro německé politiky nejdřív jako špatný vtip. 

Bohužel pro ně však o fake news nešlo. Na internetu se objevila mimo jiné řada interních stranických dokumentů, 

například seznamy členů jednotlivých stran a jejich adres. Často šlo o citlivé osobní údaje nebo také obsahy 

soukromých chatů poslanců s jejich rodinnými příslušníky, dopisy, účty nebo kopie občanských průkazů německých 

zákonodárců. Následně informaci oficiálně potvrdila německá vláda, podle které však zatím není jasné, zda data 

skutečně ukradli hackeři, jak se nejdřív předpokládalo. Vláda největší evropské ekonomiky totiž prověřuje i možnost, že 

data zveřejnil někdo, kdo k nim oficiálně měl přístup. 

Už nyní je ale jasné, že neunikla z vládní sítě. Nyní se prověřuje síť německého parlamentu. Ta se již v minulosti stala 

terčem hackerských útoků. Zajímavé je, že se oběťmi útoku stali poslanci všech parlamentních stran s výjimkou 

protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD). Nevyhnuli se mu ani kancléřka Merkelová, prezident Steinmeier či 

předsedkyně dvou vládních stran Annegret Krampová-Karrenbauerová (CDU) a Andrea Nahlesová (SPD). Mluvčí 

německé vlády Martina Fietzová v pátek uvedla, že zasaženi byli lidé ze všech pater politiky. Upozornila ale, že neunikly 

od kancléřky žádné citlivé údaje. Mluvčí také varovala, že mezi uniklými daty mohou být i falešné dokumenty. Kdo je za 

únik dat zodpovědný, ani co bylo jeho cílem, není zatím úplně jasné. Do vyšetřování případu se už zapojilo i generální 

státní zastupitelství. 
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20leté výročí 

Výročí 20 let společné evropské měny  

Letos, konkrétně 1. ledna, je to již 20 let od zavedení společné 

měny euro v Evropské měnové unii – eurozóně. Ačkoliv se 

hotovostní euro, tedy bankovky a mince, začalo používat počátkem 

roku 2002, k oficiálnímu zavedení měny došlo již 1. ledna 1999. V té 

době euro zatím společnosti používaly pouze ve svém účetnictví a 

bylo s ním také možné za určitých podmínek platit elektronicky. 

Společná měna za dobu své existence přineslo mnoho nesporných 

výhod, některé předpoklady však nesplnilo. 

Zhruba 350 milionů lidí, tedy obyvatel eurozóny, si na společnou měnu již zvyklo. Zejména ti, kteří častěji cestují nebo 

pravidelně vyrážejí na nákupy do zahraničí. Společná měna jim samozřejmě tyto úkony zjednodušila, přinesla jim 

úsporu času a často i nákladů. Také pro exportéry přineslo euro úsporu nákladu, protože již nemusí ztrácet čas 

přepočty z národních měn. Odpadají také rizika spojená s výkyvy měnových kurzů a tím není potřeba platit si měnové 

zajištění. Na druhou stranu některé své sliby euro nesplnilo. 

Evropští politici koncem 90. let slibovali, že společná evropská měna přispěje ke zmírnění hospodářských i sociálních 

rozdílů mezi zeměmi. Zejména růstu hrubého domácího produktu, inflace či nezaměstnanosti. Bohužel se ukázalo, že 

společná měna neměla na tyto makroekonomické veličiny výraznější vliv. Hospodářský vývoj demonstroval, že více než 

společná měna je důležitější jak zdravá je ekonomika a co jednotlivé orgány dělají pro její dlouhodobou prosperitu. 

Ukázalo se také jak důležité je, aby státy které vstupují do měnové unie byly ve stejné fázi hospodářského cyklu. 

Samozřejmě z pohledu nastavení společné měnové politiky. Ještě zásadnějším problémem se však stal fakt, že ocitne-li 

se byť jen jeden člen měnové unie ve vážných finančních potížích, mohou se tyto problémy rozšířit mezi další členy.  

Z dlouhodobých statistik z období 2007-2017 vyplývá, že v eurozóně nejrychleji rostly Irsko, Malta a Slovensko, a to 

průměrně o 3-4 %. Celá eurozóna však rostla jen o méně než 1 %, vzhledem k propadu v roce 2009 a mírnému poklesu 

v letech 2012-2013. Nejhůře samozřejmě dopadlo Řecko, které muselo výměnou za tři záchranné půjčky přijmout 

drastická úsporná opatření. Průměrně tak řecká ekonomika klesala o 3 % ročně. Řecká dluhová krize bezesporu 

vyvolala mezi ostatními členy nejen eurozóny, ale celé EU hodně nevole. Názorně tak ukázala jednu z hlavních nevýhod 

společné měny. 

Řecko ale není jediným státem, který se provinil prohřeškem rozpočtové nekázně. V minulosti s ní měly problémy 

dokonce i hlavní ekonomičtí tahouni EU, tedy Německo a Francie. Dokument ze summitu EU v Amsterdamu v roce 

1997 určoval, že roční rozpočtový schodek nemá přesáhnout 3 % HDP. Německý i francouzský schodek přitom ve 

stejném roce přesahoval 4 %. Německo však následně dalo spolkový rozpočet do pořádku a během několika posledních 

let jako jediná velká země měnové unie hospodaří s mírným přebytkem. 
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Jako první z postkomunistických zemí společnou měnu začátkem roku 2007 zavedlo Slovinsko, o dva roky později 

Slovensko. Česká republika se sice již zavázala v budoucnu euro přijmout, zatím s tím ale nikam nespěchá. Veřejné 

mínění je zatím spíše proti přijetí společné měny a ani nebyl stanoven nějaký určitý termín vstupu do tzv. mechanismu 

směnných kurzů ERM II. Což je jedno z konvergenčních kritérií, které musí Česko splnit pro přijetí společné měny. 

Nevole veřejnosti vůči euru není přitom příliš racionální. 

Česká republika je malá otevřená ekonomika. Zhruba 65 % vývozu míří do zemí eurozóny. Přijetí eura by pro exportéry 

mělo nesporné výhody. Také z pohledu běžných lidí, kteří rádi cestují nebo nakupují v zahraničí, by mělo své výhody. 

Díky tomu, že jsme zatím euro nepřijali, jsme si zachovali vlastní měnovou politiku. ČNB si tak může volně stanovovat 

úrokové sazby či v období 2013-2017 intervenovat na devizovém trhu. Ačkoliv tyto kroky mají své pozitivní dopady, 

spoustě lidem se také příliš nelíbili. Přijetím eura by ČNB o tyto pravomoci přišla. V neposlední řadě by přijetí eura 

Českou republiku dostalo blíže k jádrovým zemím, které budou spolurozhodovat o dalším politickém a ekonomickém 

směřování kontinentu. 

Bohužel se však v poslední době rozšiřuje trend vymezování se či přímo démonizace celé EU i společné měny. Primární 

vliv na to měla bezesporu uprchlická krize. Na druhou stranu je nutné vidět především pozitiva. Pokud bychom se 

podívali pouze na „zisk“ z našeho členství. Česko od svého vstupu do EU 2004 do konce roku 2017 odvedlo do 

společného rozpočtu zhruba 515 miliard korun, ale získalo z něj přes 1,2 bilionu. To znamená, že čistá pozice, tedy to co 

jsme získali z EU navíc, je zhruba 700 miliard. To je zhruba polovina loňského státního rozpočtu. 

Faktem je, že eurozóna i její společná měna dluhovou krizi ustála, ačkoliv ji mnoho prognóz předpovídalo zánik. I když 

se nadále potýká s velkými potížemi, v členských zemích existuje pevná vůle společnou měnu udržet. Je proto zatím 

jisté, že přežije i nadále. 
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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 datu vydání materiálu, pokud není uvedeno jinak.  

V případě dotazů pište na analyzy@comsense.cz 

_________________________________________________________________________________________________________ 


