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Start do nového roku vyšel na pražské burze 
úspìšnì

Oživení cen energií, hrozí nižší produkce 
zemí OPEC

Nìmecká ekonomika na konci roku 
zrychlila

Nové trhy REITs ve Velké Británii a Itálii



Spojené státy - americká ekonomika 
drží solidní tempo

Úrokové sazby (USA, Eurozóna) v %
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Americká ekonomika na konci roku 2006 opìt zrychlila                             
a v annualizovaném vyjádøení se rùst zvýšil na 3,5% z 2,0 % ve 3Q.            
Pro srovnání s Evropou se meziroèní rùst zvýšil na 3,4 % po rùstu po 3,0 % 
v 3Q. HDP USA táhlo opìt výrazné posílení spotøeby domácností (4,4 %)  
a výraznì lepší výsledky zahranièního obchodu. Fed ponechal na konci 
ledna sazby podle oèekávání na úrovni 5,25 %, ovšem v doprovodném 
komentáøi zopakoval varování o inflaèních rizicích, i když by mìly èasem 
ochabnout. Vzhledem k posledním výsledkùm (HDP, zamìstnanost) si trh 
tyto komentáøe vyložil, že sazby budou dále stagnovat a rychlé snižování 
sazeb není na programu. Index ISM mìøící aktivitu v americkém prùmyslu 
klesl v lednu na nejnižší úroveò od dubna 2003. Dùvodem oslabení jsou 
pøedevším pøetrvávající problémy amerických automobilek a pokles 
zásob.
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EKONOMIKA A MÌNY -  vyspìlé zemì

Velká Británie - inflace v %

USA - rùst HDP (v %)

Eurozóna - možné zvýšení úrokových 
sazeb na bøeznovém zasedání ECB

Fed sazby rychle snižovat nebude

Americký prùmysl dále slábne

Evropská centrální banka v únoru sazby nezmìnila. Na druhou stranu 
prezident ECB Trichet zmínil formuli "strong vigilance", neboli nejvyšší 
ostražitost k inflaèním rizikùm dosud vždy znamenala, že pøíští mìsíc 
dojde ke zvýšení sazeb. Nìmecká ekonomika ve 4Q/06 posílila o 0,9% q/q 
a meziroèní rùst zrychlil na 3,7 % z 3,1%, což je nejlepší hodnota               
za posledních 6 let. Za celý rok nìmecká ekonomika vzrostla o 2,7 %. 
Výsledky pøekonaly oèekávání trhu (0,6 % q/q). Tomuto pozitivnímu 
vývoji vedle oživení investic a spotøeby domácností pomohla i velmi silná 
dynamika v zahranièním obchodì, ovšem více napoví až detailní výsledky 
22. února. V letošním roce se oèekává zpomalení rùstu mimo jiné i kvùli 
zvyšování DPH.

Celá ekonomika Eurozóny ve 4Q zrychlila meziroèní rùst na 3,3 % - 
nejvyšší tempo od roku 2000. Ovšem i pøípadì Eurozóny se oèekává v roce 
2007 zpomalení rùstu v rámci ochlazení globální ekonomiky (Èína, USA). 

Eurozóna zaznamenala nejvyšší rùst 
od roku 2000

Velká Británie - finanèní trhy 
oèekávají další rùst sazeb 

Nìmecká ekonomika na konci roku 
zrychlila

Spotøebitelská inflace ve Velké Británii v lednu zpomalila na 2,7 %              
z prosincové úrovnì 3,0 %, kdy se inflace dostala na 10-leté maximum         
i na horní hranici inflaèního pásma (2,0 % ± 1 %) Bank of England.            
Za lednovým poklesem stál pøedevším propad cen ropy a nižší ceny 
potravin. Inflaèní tlaky posiluje rùst ekonomiky a finanèní trhy                 
po lednovém zvýšení úrokových sazeb nevyluèují další rùst již v bøeznu. 
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Rekordní pøebytek obchodní bilance

Èína - rùst HDP ( v %)

Slovensko - Rùst HDP  (v %)
Obchodní bilance v prosinci skonèila schodkem 3,2 mld. korun – nejnižší 
prosincový schodek v historii. Ve struktuøe hlavní položkou zùstává vývoz 
zpracovatelského prùmyslu, kterému v prosinci vévodil export IT               
a telekomunikaèní techniky. Díky poklesu cen ropy se snížil obchodní 
schodek  s touto komoditou . Za celý rok 2006 obchodní bilance vykázala 
pøebytek 47,3 mld. (+38,6 mld. v roce 2005), který je nejvyšší v historii 
ÈR. 

ÈR - obchodní bilance v mld. CZK

EKONOMIKA A MÌNY - støední Evropa a rozvíjející se trhy 33
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Dividendy poslaly bìžný úèet           
do deficitu 151 mld.

Slovenská ekonomika ve 4Q vzrostla o 9,5 %, což je jen mírnì nižší rùst 
než 9,8 % ve 3Q. Podobnì jako ve 3Q je zdrojem pozitivního vývoje velká 
tvorba zásob v rámci rozjezdu dvou nových automobilek - PSA v Trnavì     
a Kia v Žilinì. Za celý rok 2006 tak slovenská ekonomika vzrostla o 8,2 %   
a je jednoznaènì leaderem regionu a po pobaltských státech nejrychleji 
rostoucí ekonomikou Evropy. Inflace na Slovensku zpomalila v lednu na 
3,0 % z prosincových 4,2% a to pøedevším díky nižšímu rùstu cen energií. 
V letošním roce by inflace mìla ještì dále zpomalit a to navzdory 
vysokému rùstu ekonomiky díky posilující korunì a poklesu cen energií 
(ropa). 

Slovenská inflace na 3 %

Bìžný úèet platební bilance za celý rok 2006 vykázal schodek 151,1 mld. - 
cca 4,7 % HDP (-63,6 mld.; 2,1% HDP v roce 2005). Zvyšování schodku 
má na svìdomí rostoucí odliv dividend do zahranièí, který díky posílení 
ekonomiky vzrostl pøibližnì o polovinu. Vedle toho nižší pøebytek o 6,4 
mld. vykázala bilance služeb (12,9 mld.). Naopak jediným  pozitivem byl 
nárùst pøebytku obchodní bilance. Schodek bìžného úètu z velké èásti kryl 
pøíchozí kapitál na finanèním úètu (139,3 mld.) díky èistému pøílivu 
pøímých zahranièních investic. 

Polsku byl zvýšen rating 

Slovenský tygr drží tempo

Èína je 4. nejvìtší ekonomika svìta
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Ratingová agentura Fitch v lednu zvýšila Polsku rating na "A-" z "BBB+". 
Ostatní hodnocení byla potvrzena na stávajících známkách. Výhled 
ratingù je stabilní. Zlepšené hodnocení podle Fitch odráží celkovì dobré 
makroekonomické prostøedí a urèitým zlepšením prošly i veøejné rozpoèty 
navzdory trvalé politické nejistotì.

Èínská ekonomika podle oficiálních statistik ve 4Q meziroènì posílila       
o 10,4 %, což odpovídá mírnému zpomalování rùstu bìhem druhé 
poloviny roku. Èínská ekonomika za celý rok 2006 vzrostla o 10,7 %          
a stala se 4. nejvìtší ekonomikou svìta (1.USA;2. Japonsko; 3. Nìmecko). 
Rùst indické ekonomiky by mìl podle indického statistického úøadu         
za fiskální rok (duben2006-bøezen 2007) dosáhnout výše 9,2 %, a to díky 
výraznému oživení spotøeby, kterou táhne nárùst pùjèek a svìtovì nejvyšší 
zvyšování mezd (reálnì 7 %).

Indie oèekává rekordní rùst
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Evropské dluhopisy bìhem ledna 
ztratily 0,4  %
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Americké dluhopisy v lednu 
pokraèovaly v oslabování

Vývoj klíèové úrokové sazby
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Ceny amerických dluhopisù v prùbìhu ledna pokraèovaly v poklesu           
a zaznamenaly ztrátu 0,2 %. Za hlavní dùvody lze oznaèit ekonomické 
zprávy (pozitivní pro americké akcie), které americká ekonomika pøinesla. 
Bylo to pøedevším listopadové snížení obchodního deficitu na 58,23 mld. 
USD (tj. nejnižší hodnota od roku 2005) a meziroèní výsledek HDP za Q4 
na úrovni 3,5 % následovaný revizí poètu novì vytvoøených pracovních 
míst za poslední 3 mìsíce (zvýšení o 99 tisíc). Mezimìsíènì narostly 
spotøebitelské ceny o 0,5 % (proti oèekávaným 0,4 %) a v lednu také 
vzrostl index Fed z Philadelphie a index spotøebitelské dùvìry                    
z Michiganu.

Ceny evropských dluhopisù v prùbìhu ledna poklesly o 0,4 %. Mezi hlavní 
data evropského kontinentu patøil pokles ekonomické dùvìry v prùbìhu 
ledna z 109,8 na 109,2 bodu a naopak pro dluhopisy negativní pìkný rùst 
HDP v Nìmecku: 2,5 % za rok 2006 (proti rùstu HDP 0,9 % v roce 2005). 
Loòský rùst HDP v Nìmecku tak byl nejvyšší za posledních 6 let. 

Ceny èeských dluhopisù v prùbìhu ledna ztratily shodnì s evropskými       
0,4 %. Jedním z hlavních dùvodù bylo oslabování CZK, která v prùbìhu 
prosince posílila nade vše oèekávání, zatímco na celkový deficit státního 
rozpoètu ve výši 97,3 mld. (tj. 3 % HDP) èeské dluhopisy již témìø 
nereagovaly. Pozitivní zprávou pro dluhopisy byla nová prognóza ÈNB 
založená na oèekávání nižší inflace. Dùsledkem by mìlo být odložení 
dalšího zvyšování úrokových sazeb k druhé polovinì tohoto roku. 
Mezimìsíèní inflace v lednu nakonec vzrostla o 1,0 % a meziroèní pouze    
o 1,3 % (proti 1,7  % v prosinci). To je nejnižší hodnota od øíjna 2006.
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Èeské dluhopisy zahájily nový rok 
poklesem

Dalšími zprávami evropského regionu byl rùst cen prùmyslových výrobcù 
v prosinci o 4,1 % meziroènì a prosincová inflace na úrovni 0,4 % 
mezimìsíènì a 1,9 % meziroènì. ECB se i nadále obává vlivu zvýšených 
inflaèních tlakù a považuje finanèní stabilitu za svoji prioritu. Podle 
posledního projevu Jeana - Clauda Tricheta lze oèekávat zvýšení sazeb        
o 0,25 % již na bøeznovém zasedání ECB a další zvýšení opìt o 0,25 %      
na 4,00 % v prùbìhu léta dle aktuální situace. Oèekávání rùstu úrokových 
sazeb a jejich následné zvýšení je samozøejmì pro ceny dluhopisù 
negativní zprávou.
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Rùst Evropy pokraèuje
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Globální vývoj jednotlivých sektorù 
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Burzovní indexy se vyvíjely smíšenì

V oblasti Eurozóny nadále pokraèoval silný ekonomický rùst, což 
potvrdily i výsledky HDP Nìmecka, který byl tažen zejména exportem       
a investièní poptávkou. Meziroèní nárùst HDP èinil v roce 2006 2,7 %. 
Americké akcie nezaznamenaly tak silný trend jako v pøedchozích 
mìsících, pøesto díky relativnì nízké cenì ropy a slušným hospodáøským 
výsledkùm firem za loòský rok index Dow Jones posílil o 1,3 % za mìsíc. 
Akcie technologických firem na burze Nasdaq posílily o nìco více, a to       
o  2 % . Evropské tituly se vyvíjely støídavì, index londýnské burzy FTSE 
100 poklesl  (o 1,7 % ), zatímco nìmecký DAX vzrostl  o 1,6 %                  
V regionu støední Evropy nejvíce posílily akcie na polské burze(o 4,0 %). 
Index maïarské burzy BUX zaznamenal poklesl o 3,0 %.

V rámci jednotlivých sektorù posílily v USA nejvíce akcie 
maloobchodních prodejcù (o 4,2 %) . Za zmínku stojí spoleènost Wall 
Mart, která v prosinci zvýšila tržby o 1,6% (meziroènì) oproti 
oèekávanému 1 %. Za ním se umístil sektor telekomunikaèních služeb 
spolu s výrobci chemikálií, oba sektory si pøipsaly shodnì +3,1 %. 
Telekomunikaèní spoleènost AT&T zvýšila ve 4Q èistý zisk meziroènì o 
17 %. Chemický výrobce DuPont zaznamenal ve 4Q pìtinásobný nárùst 
zisku, který byl zpùsoben hlavnì daòovými úlevami.  Sektor 
prùmyslových zpracovatelù ukázal v Evropì silný rùst o 8,9 %. 
Automobilový prùmysl  povyrostl o 3,6 %,  napøíklad automobilka BMW 
v roce 2006 zvýšila své tržby o 5 %. 

V prvním mìsíci roku 2007 pražská burza posílila o 4,7 % , když index PX 
uzavøel na 1663 bodech. Hlavními tahouny rùstu byly akcie CME, Orco a 
Telefónica O2 CR. Nejúspìšnìjším titulem se v lednu staly akcie CME        
s rùstem 28,1 % na 1 873 Kè, které pøedevším tìžily ze zvýšení cílové ceny 
na 100 USD ze strany lokálního brokera a ze zvýšení meziroèních výdajù 
na reklamu o 14 % v roce 2006. 

Rùstové sektory

Start do nového roku vyšel na pražské 
burze úspìšnì

Zvýšené doporuèení Deutsche Bank s novou cílovou cenou 630 Kè 
podnítilo rùst ceny  Telefóniky O2 CR, která si bìhem mìsíce vyšplhala     
na 527,8 Kè (o 10,9 %). 
Krátkodobé uzavøení ropovodu Družba v dùsledku sporu Bìloruska           
a Ruska, ani vynìtí Unipetrolu z MSCI indexu nemìlo témìø vliv na cenu 
akcií Unipetrolu .Pozitivní informací z hlediska obchodování s akciemi 
Unipetrolu byl prodej spoleènosti Kauèuk polské firmì Dwory za 5,5 mil. 
Kè, což bylo více než se všeobecnì oèekávalo.

Unipetrol odolal negativním zprávám
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Vzhledem k vývoji v minulém roce se není co divit, že trh realitních 
spoleèností v západní Evropì neodstartoval do nového roku nejlépe. 
Pøedevším ve Velké Británii se rozhodli investoøi pojistit si zisk, pøestože je 
od 1.1. za kanálem La Manche koneènì v platnosti statut REIT. Díky tomu 
oèekáváme do budoucna rùst ziskovosti birtských realitních spoleèností     
a nárùst dividendového výnosu. Spolu s Velkou Británií byly REITs 
schváleny i v Itálii, která se stává stále zajímavìjší lokalitou, což napovídá  
i 60 % nárùst za posledních 6 mìsícù. Lednový výsledek v Evropì však 
nenaznaèuje vážnìjší problémy - pokraèující rùst ekonomiky, zvyšující se 
ceny pronájmù ve velkých nákupních centrech a klesající ukazatel volných 
ploch rozhodnì dùvody k obavám nedávají.    

Japonský trh 

Evropský trh 

EPRA Japan
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Nové trhy REITs ve Velké Británii 
a Itálii

za mìsíc

Výrazný rùst REITs v USA podpoøen 
snahami o pøevzetí

Sílící trend ze západu - wellness centra (zaøízení nejen pro aktivní relaxaci, 
ale i pro spoleèenská setkání) zachytila èeská developerská spoleènost 
ECM, která zaèíná s výstavbou ambiciozního projektu Pankrác City, jehož 
souèástí by právì takové wellness centrum (nejvìtší v Praze) mìlo být. 
Dále by zde mìlo vyrùst i nìkolik mrakodrapù, poskytujících kanceláøské 
prostory a byty.     

Úplnì opaèný vývoj v lednu zaznamenal trh realitních spoleèností              
v Americe, kde z pohledu jednotlivých sektorù nebyl zaznamenán žádný 
pokles. Tématem posledních dní je spoleènost Mills Corp, jejíž realitní 
projekty jsou zamìøeny na drobné spotøebitele. Po velkých problémech     
se stal tento REIT terèem silnìjších hráèù a nabídky na pøevzetí z nìj 
udìlaly opìt žádané zboží.

Pankrác city - realitní projekt 
spoleènosti ECM

Ceny energetických komodit se v lednu koneènì zaèaly zvedat, aèkoliv    
za celý mìsíc leden cena ropy ještì poklesla. Zásoby ropy jsou sice stále 
nadprùmìrnì vysoké na toto roèní období, ale k rùstu cen pøispìlo 
chladnìjší poèasí v USA a možné snížení produkce ze strany zemí OPEC. 
Pokraèující rùst svìtové ekonomiky také povede k rùstu poptávky            
po energiích. Pokud se podíváme na zásoby zemí OECD ve vztahu           
ke schopnosti pokrýt denní poptávku, nejsou dnešní zásoby ani tak vysoké 
jako v roce 2002 (poslední období poklesu cen ropy). Výbornì se v 
posledních týdnech daøí zlatu, a to i v dobì, kdy neoslabuje americký dolar 
(historický negativní vztah). Na cenu pùsobí silná poptávka investorù, 
oživení ve výrobì a relativnì nižší cena ve srovnání s jinými kovy. 

Zemìdìlské plodiny

Roste poptávka po kukuøici a ceny 
míøí vzhùru

zmìna za 
mìsícZemì

Španìlsko

Holandsko 

Švédsko 

Velká Británie

od poèátku 
roku

Francie

Evropský realitní trh dle zemí 

Nìmecko 

Belgie 

-0.5% -0.5%

2.5%
8.4% 8.4%

3.7%
10.2% 10.2%

1.0% 1.0%
1.5% 1.5%

3.5% 3.5%
3.5% 3.5%

-4.9% -4.9%
3.3% 3.3%
2.9% 2.9%

Zemìdìlské plodiny budou v letošním roce dle našeho názoru zajímavou 
investicí. Rùst cen kukuøice bude podpoøen velmi nízkými zásobami, 
rostoucí poptávkou z Asie a také rostoucí spotøebou pøi výrobì ethanolu    
ve Spojených státech. To vše i pøi relativnì dobré úrodì. Bude se muset 
zvýšit také cena vìtšiny ostatních plodin, aby jejich osevní plocha v USA    
a Latinské Americe nebyla pøíliš snížena ve prospìch kukuøice.

Oživení cen energií, hrozí nižší 
produkce zemí OPEC

Zlato stále na vzestupu
-2.4% -2.4%
-5.7% -5.7%
21.7% 21.7%
2.2% 2.2%
5.9% 5.9%

-1.9% -1.9%

57.4
7.7

652.0
13.6
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Index/hodnota
1 mìsíc

od zaèátku 
roku 12 mìsícù 3 roky p.a. 

AKCIE

Rozvíjející se trhy

Japonsko

Velká Británie

USA S&P 500

FTSE Eurotop 100

Nikkei

DLUHOPISY

MÌNY

KOMODITY

REALITY

USA

Evropa

Rozvíjející se trhy

Èeská republika

CZK k USD

CZK k EUR

USD k EUR

JPY k USD

Ropa 

Komoditní index

Amerika 

Evropa 
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Morgan Stanley

FNERTR

RPRA

Brent

GoldmanSachs 

Použité zkratky:

ECB     
FED      
BOJ 

HDP 

CPI 
PPI 
BÚ 
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Evropská centrální banka
Federal Reserve System 
Bank of Japan   
Hrubý domácí produkt

Index spotøebitelských cen 
Index cen výrobcù
Bìžný úèet
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USA Russell 2000

Evropa

FTSE 100

Komoditní index DeutscheBank

-3.5% -3.5% 8.1% 7.4%

-2.2% -2.2% 0.9% 5.9%

1.3% 1.3% -6.7% -1.4%

-1.3% -1.3% -2.9% -4.3%

-0.2% -0.2% 3.3% 2.9%

-0.4% -0.4% -0.1% 3.9%

-0.3% -0.3% 8.2% 10.5%

-0.4% -0.4% 0.1% 3.7%

1.4% 1.4% 12.4% 8.3%

1.6% 1.6% 9.2% 11.3%

1.7% 1.7% 11.1% 13.3%

-0.3% -0.3% 7.7% 12.2%

0.9% 0.9% 4.4% 17.3%

-1.2% -1.2% 15.0% 25.4%

8.4% 8.4% 36.5% 27.5%

-0.5% -0.5% 41.0% 37.4%

-5.7% -5.7% -13.0% 25.3%

-2.7% -2.7% -24.3% 3.3%

-2.4% -2.4% 1.9% 25.1%

21.57

28.11

1.30

120.69
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