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„S pravdou je to tak, že jen málo lidí ji dokáže zvládnout.“ 

Conor McGregor 

Irský zápasník MMA, jedna z největších hvězd UFC. 
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Analytický týdeník 

 
Vážení čtenáři, 

máme za sebou další víkend, a to samozřejmě znamená, že je zde další vydání našeho pravidelného analytického 

materiálu. Hlavním tématem minulého týdne (respektive víkendu) byly samozřejmě volby do zastupitelstev obcí 

a do senátu České republiky. Proto i v tomto materiálu najdete dvoustránkový speciál věnovaný jak výsledkům 

těchto voleb, tak našemu detailnějšímu pohledu. Ačkoliv za sebou máme jednu z nejrozsáhlejších volebních 

kampaní v historii, jsou výsledky trochu jiné, než by se na první pohled mohlo zdát. Pro mnohé se však 

zajímavější událostí tohoto víkendu stal galavečer amerického šampionátu UFC s označením 229. Hlavní událostí 

tohoto večera byl totiž dlouho očekávaný souboj megahvězdy smíšených bojových umění Conora McGregora s 

dosud neporaženým šampionem lehké váhy Khabibem Nurmagomedovem. Mělo se jednat o nejočekávanější a 

největší zápas UFC. Jako fanoušek tohoto sportu jsem si tak ani já nenechal tuto událost ujít. Nakonec však 

populární Ir McGregor nedostál svým sebevědomým prohlášením a po dominantním průběhu ze strany Rusa jen 

zápas odklepal na podlaze a uznal prohru. Přesto si ale odnesl za zápas 3 miliony dolarů, zatímco vítězný Khabib 

pouze 2 miliony. Bojovníci Tony Ferguson a Anthony Pettis, kteří v galavečeru bojovali před Conorem a 

Khabibem, si oba odnesli dokonce pouze zhruba 150 tisíc dolarů. Předvedli přitom mnohem lepší souboj než Rus 

s Irem. Vítězný Khabib dokonce po skončení zápasu přeskočil klec ringu a pustil se de boje s jinými členy 

McGregorova týmu. Tím odstartoval v T-Mobile Aréně v Las Vegas sérii potyček, během nichž například jeden z 

členů jeho týmu skočil do oktagonu a zezadu napadl McGregora. Strhla se i řada šarvátek mezi diváky. Vše 

vyvrcholilo předčasným odchodem jak McGregora, tak Khabiba za doprovodu četné ochranky. Nejsledovanější 

událost v UFC tak měla poměrně hořkou dohru. Ačkoliv to mnoho lidí odsuzuje, takové věci k tomuto sportu 

prostě patří. Právě díky nevraživosti až šílenosti soupeřů mají tyto události často tak vysokou sledovanost, se 

kterou přichází i spousta peněz. 

Přeji Vám příjemné čtení a úspěšný start tohoto týdne.          

Martin Sklenský 

redaktor 

 

Úvodní slovo. 
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Analytický týdeník Situace na akciovém trhu. 

Americkým akciím se v minulém týdnu nedařilo, konkrétně index tamních blue-chip titulů S&P 500 odepsal 1 % na 

2 886 bodů. Investory vystrašila slova prezidenta Fedu Jeroma Powella, v nichž naznačil možnost rychlejšího 

utahování měnové politiky, což způsobilo razantní růst dolarových výnosů. K tomu se přidal i páteční report z trhu 

práce, který opět potvrdil velmi dobrou kondici americké ekonomiky, kterou již Fed nemusí podporovat svou nadále 

uvolněnou politikou. Nedařilo se ani Evropě, německý DAX odepsal 1,3 %, zatímco hlavní italský index FTSE MIB přes 

2 %. Stále převládají obavy ohledně italského vládního rozpočtu a Brexitu. Na poli ocenění se žádné závratné změny 

nedějí, Spojené státy zůstávají nadále velmi drahé, naopak vybrané akcie například z japonského či německého trhu 

mohou být investičně atraktivní.  

Situace na dluhopisovém trhu 

Minulý týden probíhal ve znamení růstu výnosů, desetiletý dluhopis 

Spojených států do splatnosti nese již přes 3,2 %, konkrétně 

zaznamenal týdenní nárůst o výrazných 17 bazických bodů. To se 

přeneslo i do Evropy, kde klesaly ceny jak německých, tak například 

britských dluhopisů. O tom, co znamenají vyšší dluhopisové výnosy 

v USA pro akcie se rozepisujeme v samostatném komentáři. 

Tuzemské výnosy naopak nepatrně poklesly i přes to, že zápis ze 

zasedání ČNB ukázal poměrně silný zájem centrálních bankéřů zvýšit 

základní sazbu do konce letošního roku ještě alespoň jednou.  

Ostatní aktiva 
V rámci dění na hlavních komoditách byl nejzajímavější pokračující růstový trend 

ropy. Pozornost investorů byla nadále upřena na sankce Spojených států proti 

Íránu, které vejdou v platnost 4. listopadu. Írán je totiž třetí největší exportér 

ropy kartelu OPEC. Nervozitu příliš nesnížilo ani vyjádření ministra energetiky 

Saúdské Arábie, který prohlásil, že v případě potřeby země navýší svou produkci 

pro zmírnění výpadku nabídky. Drahá ropa může být hrozbou pro růst světové 

ekonomiky, což potvrdil i Mezinárodní měnový fond, nejvíce by měly být zasaženy 

rozvíjející se země jako například Indie, kde se k rostoucím cenám ropy přidává 

ještě slábnutí domácí měny vůči dolaru.  

Emitent 3 roky 5 let 10 let 

Čína 3,2 3,39 3,58 

Česko 1,48 1,76 2,04 

Německo -0,4 -0,07 0,57 

Velká Británie 0,95 1,29 1,73 

USA 2,98 3,07 3,23 

Aktivum Kurz USD 

Zlato 1 202 

Stříbro 14,5 

Ropa (Brent) 84,2 

Bitcoin 6 500 

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

Vše 17,62 1,92 2,55% 87 917,9 

USA 24,29 3,05 1,82% 35 815,9 

Čína 14,36 1,63 2,49% 10 664,3 

Japonsko 14,54 1,38 2,12% 6 577,8 

UK 15,08 1,75 3,80% 3 432,4 

Francie 17,93 1,65 3,09% 2 466,6 

Německo 14,22 1,61 3,07% 2 252,0 

Kanada 19,80 1,73 2,81% 2 244,4 

Indie 24,22 2,81 1,60% 1 856,1 

Švýcarsko 13,12 2,00 3,33% 1 838,1 

Hongkong 10,71 1,04 3,49% 1 764,5 

Česká republika 16,39 1,68 5,37% 30,1 

javascript:window.PR_C23_1_CUSTOM_Sort('ISSUER_DOM')
javascript:window.PR_C23_1_CUSTOM_Sort('SEC_YLD_1')


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 

Volby do senátu 

Úspěch při letošních volbách do třetiny senátu může slavit hnutí 

ANO a ODS. Ambici stát se nejsilnější frakci má však KDU-ČSL, 

která šla do voleb s heslem „Senát jim nedáme“. Sám Bělobrádek 

kandidoval do horní komory v domovském Náchodě a postoupil 

do druhého kola, zlínský hejtman Jiří Čunek dokonce vybojoval 

vítězství v prvním kole. Také Jiří Drahoš zvítězil v prvním kole za 

Prahu 4. Jeho kolegové z prezidentské volby Marek Hilšer a Pavel 

Fischer postoupili do druhého kola. Hnutí SPD Tomia Okamury ani 

letos nezíská žádného senátora. Ze současných politiků se do 

druhého kola dostali také exministr kultury Daniel Herman, 

Přemysl Rabas, Ladislav Faktor, Jaroslav Zeman, Herbert Pavera, 

Patrik Kunčar, Milada Emmerová. Bývalý hejtman David Rath 

naopak senátorskou imunitu nezíská. 

Volby do senátu 

Strana 
Počet 

postupujících 
senátorů 

Obhajuje 
mandátů 

ANO 2011 11 0 

ODS 10 4 

ČSSD 5 13 

KDU-ČSL 4 2 

Nezávislý kandidát 4 1 

Senátor 21 3 0 

STAN 3 0 

KSČM 1 1 

Piráti 1 0 

Volební speciál. 

Volební víkend za námi 

O víkendu proběhly komunální a senátní volby. Hrálo se především o to, kdo bude vládnout největším městům v  Česku. 

Tradičně uspěla lokální uskupení, která se vymezují vůči parlamentním stranám. Nejvíce sledovaný souboj byl pochopitel-

ně v Praze. V ní skončilo vládnoucí ANO premiéra Andreje Babiše až na 5. místě, když ho v přízni voličů překonaly ODS, 

Pitáti, občanská kandidátka Praha sobě a uskupení Spojené síly pro Prahu reprezentované koalicí TOP09, STAN a KDU-ČSL. 

Volební výsledek v hlavním městě nahrává tomu, aby vznikla koalice složená z Pirátů, hnutí Praha sobě, které reprezentuje 

Jan Čižinský, a Spojenými silami pro Prahu. Dohromady disponují třikrát po 13ti členech zastupitelstva a celkem 39 hlasy 

v 65členném zastupitelstvu. Zklamání z volebního výsledku v Praze bylo znát zejména na premiérovi Andreji Babišovi, kte-

rý do úspěchu v Praze investoval hodně energie. Podle fotoreportéra vydavatelského domu Economie dokonce odmítl 

vystoupit na pódiu společně s Petrem Stuchlíkem, který byl lídr pražské kandidátky ANO. Ten vstoupil do politiky nedávno 

poté, co opustil funkci CEO finančně zprostředkovatelské společnosti Fincentrum. Stuchlíka přeskočili ve výsledcích i jeho 

kolegové z kandidátky Pilný a Nacher. Uspěla do zastupitelstva i dlouholetá lobbistka finančně zprostředkovatelských fi-

rem Marta Gellová na pátém místě této kandidátky. V ostatních velkých městech naopak ANO uspělo. Nejvýraznějšího 

úspěchu dosáhlo v Ostravě. Složitá situace pro hlavní vládní stranu bude v Plzni, kde dosáhla prakticky stejného výsledku 

jako ODS. Naopak za prohru pro hnutí ANO lze označit výsledek v Liberci, kde zvítězila lokální kandidátka Starostové pro 

Liberecký kraj. 
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Detailní pohled na volby. Byly férové? Ne tak úplně. 

Svoboda, spravedlnost a demokracie. To jsou hodnoty, které by měly být nedílnou součástí každé vyspělé 

společnosti. A proto máme také volby, kdy se běžný občan může podílet svým hlasem na tom, kdo bude rozhodovat. 

Takže i volby by měly být svobodné a férové. Svobodné (zatím) jsou, protože každý může volit koho chce, aniž by mu 

za to hrozil postih. Bohužel o férovosti se dá již značně pochybovat. V dnešní informační době masových médií a 

marketingu často rozhoduje o úspěchu množství prostředků, které je schopný daný subjekt vynaložit. A podobná je 

situace i co se komunální a senátní kampaně týče. 

Klíčovou výhodou komunálních kandidátů ANO má být "mobil na šéfa" a hybnou silou megakampaně šéfovy 

neomezené finanční zdroje. Díky tomu si hnutí ANO může dovolit vynaložit zhruba 150 milionů korun. To je 

mnohonásobně více oproti ostatním stranám. Pro představu ODS uvádí náklady 40 milionů, SPD 20 milionů. STAN 

17,5 milionu, ČSSD 10 milionů, piráti pouze 2 miliony. Jen v Praze ANO utratilo 50 milionů korun. Babiš si to může 

dovolit a v tomto případě ho zákon nelimituje. 

Zatímco na kampaně při volbách sněmovních, krajských, evropských či prezidentských jsou totiž stanovené finanční 

limity, pro kampaň v komunálních volbách žádný limit neexistuje. Nejen Praha tak zažila jednu z největších 

marketingových kampaní od roku 1989. Přesto však ANO hlavní cíl Prahu nedobylo. Sázka na finančního manažera 

Petra Stuchlíka a hostiny s gulášem a bramboráky zdarma nepomohly zvrátit nevalnou reputaci z uplynulých čtyř let, 

kdy Prahu vedla Adriana Krnáčová. Pro většinu ostatních měst pak platí, že výsledky ANO nejsou tak silné, aby 

vyloučily vznik koalic bez něj. 

Totálním fiaskem skončily volby pro ČSSD, ačkoliv její předseda Hamáček hovořil o úspěchu. ČSSD se hned ve čtyřech 

z deseti největších českých měst ani nedostala do zastupitelstva, protože nepřekročila pětiprocentní hranici potřeb-

nou pro zisk mandátu. Nejlepší volební výsledek ČSSD v největších českých městech bylo 6,41 % hlasů v Plzni. V Praze 

získala ČSSD pouhých 2,87 % hlasů. Lepšího výsledku dosáhli i komunisté než ČSSD. 

Ve volbách rovněž výrazně neuspěla SPD, která se prosadila jen ve čtyřech případech z deseti do zastupitelstva. Nao-

pak Pirátům vyšel útok na zastupitelstvo v 90% případů a navíc to vypadá, že se budou podílet na vládě v Praze. Šanci 

na vládu mají ale ještě v dalších městech.  

Výraznou chybou ve volební taktice byl postup menších stran v Brně. Na rozdíl od Prahy, kde se spojily do koalice, 

kandidovaly v Brně samostatně a STAN, Žít Brno, TOP09 i Zelení dosáhly výsledky mezi 4 a 5 %, za což byly potrestány 

ziskem nula mandátů v zastupitelstvu. Dohromady však získaly přes 16 % hlasů.  

V senátních volbách se podařilo dvěma kandidátům získat mandát díky výsledku nad 50 % hned v 1. kole. Konkrétně 

se tak podařilo Jiřímu Drahošovi na Praze 4 a Jiřímu Čunkovi ve Vsetíně. Do druhého kola postupuje 38 kandidátů 

v dalších 19 obvodech. Mezi postupující se nezařadily dvě bývalé hvězdy ČSSD Jiří Paroubek a David Rath, kteří skon-

čili oba mezi posledními ve svých obvodech. Kromě nich neuspěl rovněž jeden z favoritů Ivan Pilný z ANO.  

Do druhého kola postoupilo 11 zástupců ANO, 10 zástupců ODS, 5 sociálních demokratů, 4 nominanti KDU-ČSL a 3 

zástupci STAN. Dále pak nezávislí kandidáti a kandidáti dalších uskupení.  

Volební speciál. 
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Erste zcela ovládla Českou spořitelnu  

Valná hromada České spořitelny rozhodla o nuceném přechodu, tzv. vytěsnění 

minoritních akcionářů. Dosud majoritní vlastník banky, rakouská finanční skupina 

Erste Group, tak získá všechny akcie jedné z největších českých bank. Erste Group 

dosud vlastnila 98,97 % akcií spořitelny, s nimiž je spojen 99,52% podíl na 

hlasovacích právech. Nyní drobným akcionářům zaplatí 1328 korun za každou akcii. S 

vytěsněním drobných akcionářů bude ukončeno obchodování akcií České spořitelny 

na volném trhu RM-Systému, což je poslední trh, kde je možné s akciemi spořitelny 

obchodovat. 

Vedle Erste vlastní 0,59 % akcií spořitelny česká města a obce. Ty získaly bezúplatně 

akcie spořitelny v roce 1992 při transformaci někdejší České státní spořitelny na 

akciovou společnost. Původně vlastnily dokonce 20% podíl. Zbytek akcií je v držení 

akcionářů z řad firem a fyzických osob. Odkup těchto podílů umožní Erste snížit 

náklady, které vyplývají z roztříštěné vlastnické struktury. Je vlastně i celkem 

překvapující, že Erste čekalo s tímto krokem tak dlouho.  

Noví členové bankovní rady ČNB - jedním z nich je Babišův poradce 

Ve čtvrtek minulý týden prezident Zeman oznámil, že na jedno ze dvou uvolněných míst v bankovní radě České 

národní banky jmenuje ekonoma Aleše Michla, který je poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO). Jako termín 

jmenování Zeman uvedl 21. listopad. Druhým novým členem se má stát ekonom Tomáš Holub, který v centrální 

bance vede měnovou sekci. Předtím působil čtyři roky jako poradce guvernéra centrální banky. Před nástupem do 

ČNB působil Holub jako makroekonom v Komerční bance. Sedmičlenná bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku 

země a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních. Členové rady mají šestiletý mandát. 

Nově byl také zveřejněn záznam z jednání bankovní rady ze středy 26. září. Proti zvyšování úrokových sazeb hlasoval z 

bankovní rady ČNB pouze Oldřich Dědek. Svůj přístup odůvodňoval především vnějšími nejistotami a zhoršenou 

konkurenceschopností při rychlejším růstu sazeb v porovnání s okolními zeměmi. Záznam také uvádí, že bankovní 

rada bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, pokud se budou následující prognózy ČNB naplňovat a 

informace ze zahraničí umožní provést další kroky.  Celkově se podle dokumentu členové bankovní rady shodli, že 

ekonomický příběh stávající prognózy se dobře naplňuje a případné odchylky jsou nevýznamné.  

Zaujalo nás doma. 

Tuzemská ekonomika zpomaluje  

České ekonomice se v posledních letech dařilo a ještě v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl meziroční růst 4,1 %. 

Podle zpřesněného odhadu ČSÚ z minulého týdne však ve druhém čtvrtletí již růst zpomalil na 2,4 %. Mezičtvrtletně 

rostl hrubý domácí produkt o 0,7 %. Domácnostem ve druhém čtvrtletí rostly příjmy rychleji než výdaje, což se 

projevilo i v rostoucí míře úspor. Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností oproti předchozímu čtvrtletí 

vzrostl o 1,4 %, meziročně o 2,7 %. Míra investic domácností zůstala na stejné úrovni jako v předchozím čtvrtletí. 

Míra zisku nefinančních podniků byla 46,9 %, což je o jeden procentní bod méně než v předchozím čtvrtletí a o 2,5 

procentního bodu méně než před rokem. Stále se však jedná o nadprůměrné hodnoty, kdy dle dat Eurostatu se 

průměrná míra zisku nefinančních podniků v EU dlouhodobě pohybuje okolo 40 %. 
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Musk znovu tweetuje, tentokrát se výsměšně opírá do Komise pro cenné papíry 

Elon Musk nepřestává v kontroverzním chování na Twitteru, ve čtvrtek se doslova vysmál Komisi pro cenné papíry 

Spojených států, když ji nazval „Komisí pro obohacování spekulantů na pokles“. Naráží tak na fakt, že udělená pokuta 

za jeho klamné vyjádření ohledně plánovaného stažení Tesly z burzy bude rozdělena mezi investory, kteří spekulovali 

na pokles akcií společnosti. Musk je známý svou až nenávistí vůči řadě spekulantů, kteří sází na propad akcií Tesly, 

v minulém týdnu je označil za ničitele hodnot a podle jeho názoru by měla být tato aktivita nelegální. Není se čemu 

divit, že je zrovna tato skupina investorů v takové nelibosti ředitele Tesly, objemy sázek na pokles totiž nyní dosahují 

bezmála 20 % celé tržní kapitalizace společnosti. Ačkoliv Muskovo prohlášení zřejmě nebude mít pro něj žádné přímé 

negativní důsledky, obdobná vyjádření jistě neprospívají jemu ani samotné Tesle. Je trochu zarážející, že Muskovi 

nedomluví členové správní rady firmy, kteří se jistě kontroverzními výroky ředitele zabývají. Celé dění vyvolává dojem, 

že Musk má ve firmě až příliš silné slovo, což může být pro její budoucnost nebezpečné. Musk by si rozhodně měl dát 

na pár týdnů od mediálních vystoupení oddych, v poslední době jsme z jeho strany viděli bizarních věcí víc než dost.  

Dolarové výnosy na mnohaletých maximech, co to znamená pro akcie?  

Solidní data přicházející z amerického trhu práce podporují výnosy amerických státních dluhopisů v dalším růstu. 

V pátek zveřejněná statistika vykázala nárůst počtu pracovních míst o 134 tisíc, tedy mírně pod odhady. Naopak 

pozitivní překvapení přinesla revize dat za srpen a červenec. Míra nezaměstnanosti poklesla na 3,7 %, nejníže od roku 

1969. To vše hraje do karet dolarovým býkům, neboť to bude motivovat Fed k dalšímu utahování měnové politiky 

skrze navyšování úrokových sazeb. 

To ostatně dokládají i středeční slova Jeroma Powella, prezidenta americké centrální banky. Ten hovořil o tom, že 

k normalizaci úrokových sazeb ze současných úrovní stále vede ještě dlouhá cesta, což je jasně jestřábí signál. 

Zároveň podotknul, že ekonomika Spojených států je v dobré kondici a nepotřebuje být podporována monetárními 

stimuly. Ačkoliv není neutrální úroveň sazeb nikde formálně definována, podle konsensu zástupců Fedu by se měla 

nacházet okolo 3 %. Nyní je přitom cíl základní sazby nastaven do pásma 2 – 2,25 %. Výhled měnově-politického 

výboru (FOMC) naznačuje, že by sazby mohly vyrůst až do oblasti 3,4 % před tím, než se jejich zvyšování zastaví. 

Výnosy státních dluhopisů na slova Powella reagovaly růsty na nejvyšší úrovně od roku 2011, 10letý dluhopis USA 

nese aktuálně do splatnosti 3,23 %, jen za poslední týden zaznamenal nárůst o 17 bazických bodů, což je na poměry 

amerických bondů skutečně hodně. Jedná se o největší růst výnosů od prezidentských voleb. 

Pod tlak se v návaznosti na to dostaly ceny akcií, protože dluhopisy jsou jejich hlavním a přirozeným konkurentem. 

Navíc při oceňování společností do diskontní míry vstupuje právě úroveň bezrizikových výnosů a pokud tyto výnosy 

rostou, snižuje to cenu akciové společnosti indikovanou modelem. Dochází rovněž ke zdražování externího 

financování firem, což se nepříznivě projeví v jejich ziskovosti. Zvyšující se výnosy znamenají také silnější dolar, což je 

nepříznivá zpráva pro rozvíjející se trhy, kde si spousta firem bere úvěry právě v amerických dolarech kvůli nižším 

úrokům, nicméně příjmy inkasuje v lokálních měnách. Není proto divu, že index akcií rozvíjejících se trhů odepsal 

v minulém týdnu 5 %. 

Zaujalo nás ve světě. 
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Analytický týdeník 

Výsledková sezóna za 3Q pomalu začíná, v pátek představí svá čísla významné banky  

S koncem třetího čtvrtletí se začne pomalu rozbíhat i další výsledková sezóna ve Spojených státech. Tu odstartují 

tradičně velké bankovní domy, již tento pátek reportuje JP Morgan Chase, Wells Fargo či Citigroup. Současné 

očekávání pro celý index S&P 500 je nastaveno na opět výrazný růst čistých zisků. Ty by měly být meziročně vyšší o 

17,9 %, zatímco výnosy porostou podle odhadů 7,3% tempem. Nejvýraznější zlepšení by měly vykazovat energetické 

společnosti, finanční sektor či stavebnictví. Naopak pokles čistých zisků zasáhne podle všeho automobilky. Jakým 

způsobem se vyvíjel a jak se bude podle současných analytických výhledů vyvíjet růst čistých zisků pro index S&P 500 

hovoří graf níže. Investoři očekávají pokles růstu zisků z vysokého tempa dosahovaného v rámci prvního pololetí 

letošního roku. Stojí za tím sílící dolar či otázky ohledně vývoje globální ekonomiky a dopadu obchodní války mezi 

USA a Čínou. Rovněž dojde k vyčerpání stimulů politiky Donalda Trumpa, vycházejících zejména z realizované daňové 

reformy.  

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

Trump dosáhl nové obchodní dohody společně s Mexikem a Kanadou 

V průběhu listopadu by měla být s největší pravděpodobností podepsána nová dohoda mezi Spojenými státy, 

Kanadou a Mexikem o vzájemném obchodu. Vzájemná dohoda nesoucí jméno USMCA (United States, Mexiko, 

Canada Agreement) se vztahuje na zboží v hodnotě 1,2 bilionu dolarů ročně a nahradí 24 let starou Severoamerickou 

dohodu o volném obchodu NAFTA. Dle slov Trumpa jde o jednu z nejvýznamnějších obchodních dohod, které 

Spojené státy uzavřely. USMCA by měla zajistit tvorbu dobře placených pracovních míst a posílit střední třídu. Jedná 

se jistě o pozitivní impuls pro akciové trhy i důvěru investorů v Donalda Trumpa. Ten je tak evidentně schopen 

uzavírat kompromisy, což je důležitá vlastnost nejen v oblasti mezinárodního obchodu. 

JP Morgan snížila doporučení pro čínské akcie, očekává další eskalaci obchodní války 

Analytici americké investiční banky JP Morgan očekávají prohlubování obchodních sporů mezi Spojenými státy a 

Čínou. Kvůli tomu snížili své investiční doporučení na čínské akcie z „nadvážit“ na „neutrální“ kvůli očekávanému 

negativnímu dopadu protekcionismu na tamní ekonomický růst. Aktuálně totiž zjevně nejsou žádné náznaky toho, že 

by se konflikt mohl v blízké budoucnosti uklidnit. Podle současných odhadů by obchodní válka měla způsobil pokles 

růstu ekonomiky Číny o jeden procentní bod. Vyšší dovozní cla do Spojených států totiž negativně ovlivňují ziskové 

marže čínských průmyslových firem, to se následně projevuje na poklesu investic i zaměstnanosti. Přesto očekávají 

analytici americké banky nárůst indexu MSCI China, konkrétně o 9 % v horizontu jednoho roku, jejich dřívější 

očekávání však bylo značně optimističtější. 

Zaujalo nás ve světě. 


