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Slovenská koruna je nejrychleji posilující 
mìnou roku 2006 

Pokles cen ropy pomohl akciovým trhùm
k rùstu

Podnikatelské oèekávání v Nìmecku 
na maximu

V roce 2007 budou zajímavou investicí 
zemìdìlské plodiny a zlato



Spojené státy - pokles deficitu 
obchodní bilance

Vývoj mìnového páru EUR-USD 
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Obchodní bilance  vykázala v listopadu deficit 58,2 mld. dolaru - což je 
nejnižší schodek do èervence 2005. Z letních maxim deficit klesá díky 
propadu cen ropy. Souèasnì oslabují celkovì dovozy jako pøímý dùsledek 
zpomalení americké ekonomiky. Vedle toho se ukazuje i mírné oživení 
amerických exportù, které jistì vidatnì tìží z oslabení dolaru. Obchodní 
bilance zaznamenává první meziroèní snížení deficitu od roku 2001.
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EKONOMIKA A MÌNY -  vyspìlé zemì

Velká Británie - vývoj HDP

USA - obchodní bilance

Eurozóna - podnikatelské oèekávání   
v Nìmecku na maximu

Na zaèátku prosince se zastavil propad dolaru a jeho kurz k euru                 
se stabilizoval kolem úrovnì 1,31 USD/EUR. Nicménì výhled americké 
mìny zùstává spíše negativní a bìhem 1Q trhy pøedpokládají další oslabení 
dolaru vùèi svìtovým mìnám kvùli oèekávanému nižšímu rùstu 
ekonomiky a možnosti poklesu sazeb. 

Dolar se stabilizoval, ale výhled 
nadále negativní

Index podnikatelského klimatu IFO vzrostl na 16-leté maximum a to 
pøedevším díky velmi pozitivnímu hodnocení souèasné situace. Nìmecké 
firmy tìží ze silné zahranièní poptávky (USA, Èína) a oživené domácí 
poptávky, které pomohlo pøedzásobování pøed zvýšením DPH. Na druhou 
stranu firmy aktuálnì oèekávají menší zpomalení letošního rùstu než tomu 
bylo v minulosti.

Stále velmi silný trh práce Trh práce v prosinci vytvoøil 167tis. pracovních míst, což bylo o polovinu 
více než se oèekávalo. Navíc byly revidovány smìrem nahoru výsledky za 
pøedchozí mìsíce. Trh práce tedy ukázal, že je  stále ve velmi dobré kondici 
a zpomalení ekonomiky nemusí být tak velké, jak se pøedpokládá. 
Výsledky zamìstnanosti proto výraznì oslabily oèekávání, že FED již v 1Q 
pøistoupí ke snížení sazeb.

Britská ekonomika ve 3 ètvrtletí podle revidovaných výsledkù vzrostla       
o 2,9  % (pùvodnì 2,7  %) - což je nejvyšší meziroèní rùst za poslední         
2 roky. Rùst táhly služby, a to pøedevším ve finanèním sektoru. Dále 
ekonomiku ovlivnil rùst cen nemovitostí umožòující zrychlení spotøeby 
domácností. Následnì Bank of England zaskoèila finanèní trhy a v lednu 
zvýšila úrokové sazby o 25 bps. na 5-leté maximum 5,25 % . Banka jako 
dùvody pro své rozhodnutí uvedla silný rùst ekonomiky a obavy                  
z inflaèních tlakù, když v listopadu inflace dosáhlá 9-letého maxima 2,7 %.

Velká Británie - ekonomika zrychluje
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Inflace zùstává nízká 

 Slovensku - ne  ( v %)zamìstnanost

ÈR - vývoj míry inflace  (v %)
Spotøebitelské ceny v prosinci v prùmìru vzrostly o 0,2% m/m a meziroèní 
inflace zrychlila z 1,5 % na 1,7 %. V prosinci rostly pøedevším ceny 
potravin (1,4 % m/m) jako je ovoce a zelenina. Naopak pokles cen opìt 
vykázaly pohonné hmoty (-1,2 % m/m), které klesaly ètvrtý mìsíc v øadì    
a jsou jedním z hlavních faktorù souèasné mírné inflace. Prùmìrná inflace 
za celý rok 2005 dosáhla 2,5 % (1,9 % v roce 2005).

Posílení støedoevropských mìn k EUR

EKONOMIKA A MÌNY - støední Evropa a rozvíjející se trhy 33
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Rekordní pøebytek obchodní bilance 
díky ropì

Slovenská koruna k euru v roce 2006 posílila o 9,3 % na 34,45 SKK/EUR a 
vystøídala na pomyslném trùnu nejrychleji posilující mìny na svìtì èeskou 
korunu. Druhé je rumunské leu a èeská koruna zaznamenala ètvrté nejvìtší 
posilování. Na konci roku se slovenská koruna dokonce pøiblížila hranici   
34 korun za euro a Slovenská centrální banka zaèala intervenovat proti 
korunì. Koruna tìží z pøedchozích reforem, které stabilizovaly veøejné 
finance, ekonomický rùst se pøiblížil úrovni 10%. Navíc Slovensko 
smìøuje k pøijetí eura v roce 2009 a má nejvyšší rating v regionu.

Historické minimum slovenské 
nezamìstnanosti

Zahranièní obchod  v listopadu vykázal vysoký pøebytek 6,4 mld. CZK - 
nejvyšší listopadový pøebytek v historii ÈR. Pøebytek byl ve srovnání         
s listopadem 2005 vyšší o 3,9 mld. a to díky pokraèujícímu vývozu 
strojírenství v èele s automobilovým prùmyslem a nižším dovozem ropy 
(schodek snížen o 2,4 mld.). Kromì nižšího objemu dovezené ropy            
se projevil i pokles cen ropy a posílení koruny k dolaru. Státní dluh na 
konci roku 2006 dosáhl rekordní úroveò 802,5 mld. CZK a za posledních           
12 mìsícù vzrostl o 111 mld. Hlavním faktorem rùstu dluhu byl i druhý 
nejvyšší schodek státního rozpoètu v historii ÈR ve vyši 97,3 mld.

V listopadu míra nezamìstnanosti na Slovensku klesla na historické 
minimum 9,1 %, pøitom ještì zaèátkem roku 2002 bez práce bylo témìø    
20 % Slovákù. Klíèovým faktorem jsou reformy pøedchozí vlády, které 
zvýšily pružnost trhu práce, který pøi vysokém rùstu ekonomiky rychle 
snižuje poèet nezamìstnaných. 

Maïarský rozpoèet ve schodku 10 % 
HDP

Slovenská koruna - nejrychleji 
posilující mìna roku 2006

Moody's snížil rating Maïarsku
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Podle pøedbìžných výsledkù maïarský státní rozpoèet dosáhl za loòský 
rok schodku 2,03 bilionu forintu, což je nepatrnì ménì než byl vládou 
stanovený cíl (2,04 bil.). Celkový schodek veøejných rozpoètù by mìl tak 
odpovídat vládou plánované výši 10,1 % HDP. Maïarsko má nejvyšší 
schodek rozpoètu v EU, který plánuje letos snížit na 6,4 % HDP. Podle 
oèekávání ratingová agentura Moody's na konci prosince zvýšila rating 
Maïarska z A2 na A1. Reakce trhu nebyla zásadní, protože se jednalo         
o oèekávány krok, který jen doplnil pøedchozí snížení hodnocení agentur 
Fitch i S&P. Všechny agentury  kromì samotné výše 
astronomického deficitu i vládní plán na jeho snížení jako málo odvážný a 
nedostateèný.
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Evropské dluhopisy bìhem roku 
2006 ztratily 0,3 %
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Americké dluhopisy posílily v roce 
2006 o 3,1 %

Vývoj klíèové úrokové sazby

1 rok

mìsíèní zmìna

5 let

10 let

30let/ 15let ÈR

mìsíèní zmìna

mìsíèní zmìna

ÈRUSA E U

mìsíèní zmìna

1 rok

mìsíèní zmìna

3 let

5 let

10let (SK 8let)

mìsíèní zmìna

mìsíèní zmìna

Výnos do splatnosti SKHUF P L N

mìsíèní zmìna

Dluhopisy

Výnos do splatnosti

P r a m e n :  B l o o m b e r g  d a t a k  3 1 . 1 2 . 2 0 0 6 

P r a m e n :  B l o o m b e r g  d a t a k  3 1 . 1 2 . 2 0 0 6 

Mìsíc prosinec zahájily americké dluhopisy mírným poklesem. Následné 
snížení spotøebitelské dùvìry a také pokles zakázek dlouhodobé spotøeby 
pùsobily na ceny dluhopisù pozitivnì. Negativními zprávami však opìt 
byly revize amerického HDP a výsledky výrobních cen a rezidenèního 
stavebnictví, které byly horší ve srovnání s oèekáváním. Rétorika Bena 
Bernankeho byla ve shodì s jeho pøedchozími prohlášeními, pouze             
v propadu realitního trhu vidí potencionální riziko, které by mohlo dostat 
ekonomiku do problémù. Americké dluhopisy zakonèily prosinec 
poklesem o 0,9 %. Rok 2006, ve kterém americké dluhopisy v první 
polovinì roku mírnì oslabovaly a následnì ve druhé polovinì roku 
relativnì silnì rostly, celkovì skonèil posílením o 3,1%. Tato hodnota je    
ve shodì s dlouhodobým trendem, což dokresluje prùmìrný roèní výnos 
amerických dluhopisù za tøi roky na úrovni 3,3 % p.a.

Evropské dluhopisy v prosinci poklesly o 1,2%, pøedevším v dùsledku 
zvýšení základní úrokové sazby ECB na 3,5 %. Prosincový pokles 
dluhopisových trhù nedovolil, aby postupný rùst v druhém pololetí roku 
2006 vymazal ztráty naakumulované v první polovinì roku. Rok 2006 
celkovì znamenal pro evropské dluhopisy pokles o 0,3 %.

Dluhopisy rozvíjejících se trhù pokraèovaly v dlouhodobém rùstu, 
pøièemž za prosinec si pøipsaly 0,7 %. Za celý rok 2006 tak vzrostly            
o 9,9%. Pøi pohledu na tøíletou historii vzrostly rozvíjející se trhy prùmìrnì 
10,8 % p.a. Riziková prémie dluhopisù rozvíjejících se trhù dlouhodobì 
klesá. V souèasné dobì je již tak nízká, že by bylo možné oèekávat výnosy 
posledních let pouze za tìžce dosažitelné.
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Riziková prémie dluhopisù  
rozvíjejících se trhù je na 
dlouhodobém minimu
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Èeské dluhopisy se v prosinci vydaly zcela nezvykle opaèným smìrem než 
dluhopisy americké a evropské. Hlavním dùvodem prosincového rùstu       
o 0,6 % bylo posilování CZK vùèi hlavním mìnám. Za rok 2006 tedy 
dluhopisy vzrostly o 1,4 % a to i pøes pomìrnì nepøíznivý vývoj v prùbìhu 
roku. Oèekávané zvyšování základní úrokové sazby, které by mohlo           
v polovinì roku 2007 dospìt až na 3,0 % urèitì nebude do budoucna 
dluhopisùm pøát. Výrazný rùst tržní ceny dluhopisù tudíž nelze pøíliš 
oèekávat, avšak pøesto mohou být dluhopisy vhodnou alternativou pøi 
pøípadné korekci jiných typù aktiv.

Posilování koruny bylo pøíèinou 
rùstu èeských dluhopisù
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Rùstu svìtových burz pomohla i 
makrodata
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Globální vývoj jednotlivých sektorù 

1 mìsíc

Energie 

od poè. 
roku

Sektor

Materiály 

Prùmysl 

Ostatní spotø. zboží 

Zboží denní spotø. 

Zdravotnictví 

Finance 

IT

Telekomunikace 

Služby 

Vývoj hlavních svìtových indexù

1 mìsícRegion

USA

Russel 2000
Evropa 

Velká Británie 

Japonsko

Rozvíjející se trhy

Index

S&P 500

FTSE Eurotop 

FTSE

Nikkei

od poè. 
roku

Morgan 

AKCIE 5

Leden
2007

Pokles ceny ropy pomohl akciovým 
trhùm k rùstu

V prosinci zaznamenaly americké akcie protichùdný trend. Zatímco index 
Dow Jones posílil o témìø dvì procenta, index Nasdaq o 0,7 % oslabil.      
Za celý rok však oba indexy zaznamenaly velice slušný rùst. Akciové trhy 
v USA pøíznivì pøijaly rozhodnutí Fedu na prosincovém zasedání 
ponechat sazby beze zmìny jako dùsledek poklesu inflaèních tlakù            
a ochlazování ekonomického rùstu. Ještì lepších výsledkù dosáhly 
evropské burzy. Pozitivní vliv na nì mìl silný ekonomický rùst eurozóny    
v posledních mìsících a vysoké zisky v prosinci neovlivnilo ani oèekávané 
zvýšení úrokových sazeb o 0,2-5 % na 3,5  %. 
Celkovì pozitivním faktorem pro svìtové akciové trhy byl další pokles cen 
ropy. Dùvodem je letošní mírná zima spolu s vyššími zásobami ropy.         
Z jednotlivých sektorù za minulý mìsíc posílily nejvíce akcie 
poskytovatelù telekomunikaèních služeb. Tyto akcie budí celosvìtový 
nákupní zájem pramenící z optimistických komentáøù sektoru                 
od investièních bank. Vysoké zisky zaznamenaly také akcie finanèních 
institucí. Investièní banky Goldman Sachs  a Lehman Brothers pøekonaly 
oèekávání analytikù v oblasti èistého zisku ve 4.Q. Nìmecké zajišt¡ovnì 
Munich Re byla zvýšena cílová cena od Credit Suisse Group. Naopak 
pokles ceny ropy se podepsal na obchodování s energetickými 
spoleènostmi, které tak uzavíraly mezimìsíèní obchodování se ztrátou. 
Pražská burza pokraèovala v posledním mìsíci roku 2006 v posilování.     
V prosinci pøekonala burza poprvé i hranici 1600 bodù a v polovinì mìsíce 
dosáhla historického maxima 1626 bodù. 
V prosinci se zapoèaly na burze obchodovat poprvé i dvì nové spoleènosti: 
realitní ECM a výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens. Doposud 
jediným IPO v Praze byly akcie Zentivy. Oba nováèci vzbudily i díky 
pozitivní náladì na trhu zájem investorù a první den obchodování výraznì 
posílily. V druhé polovinì mìsíce však došlo celkovì k vybírání ziskù, což 
se projevilo i na tìchto titulech. 

Hospodáøské výsledky pomohly 
sektoru financí
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Pražská burza pokoøila hranici 
1600 bodù

Dvì nové IPO na pražské burze

Nejvíce v prosinci posílily akcie Orca, jejichž obchodování ovlivòoval 
všeobecný pozitivní sentiment na realitní spoleènosti. Další výrazný 
pøírùstek zaznamenaly v prosinci akcie Unipetrolu. Pozitivní vývoj 
výraznì nezvrátilo ani neplánované odstavení kralupské rafinérie na jeden 
týden. Zvýšená doporuèení vedla k nákupnímu zájmu o akcie Erste Bank. 
Akcie ÈEZu v polovinì mìsíce prolomily psychologickou hranici 1000 
Kè/akcii. I když tuto hranici dlouhodobì neudržely, jedná se o dùležitý 
signál pro investory. Za rùstem stojí pøedevším silný zájem zahranièních 
investorù tažený informacemi z oblasti akvizic. Nejvìtší pokles naopak 
zaznamenaly akcie CME následované akciemi Komerèní banky, která je 
dle pomìrových ukazatelù nejlevnìjší bankou v regionu støední Evropy.

ÈEZ poprvé nad hladinou 1000 Kè 
na akcii 
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Od kvìtnového pádu táhne realitní koèár západní Evropy splašený kùò, 
který se zastavil na konci roku jen tìsnì pod magickou 50. To je výnos 
realitního indexu od zaèátku roku. Pøispìl k tomu výrazným zpùsobem 
poslední mìsíc loòského roku, když výraznì zpevnily témìø všechny 
západní trhy. Již obehranou písnièkou je dùvod tìchto dostihù - poptávka 
globálních penzijních fondù, které vzhledem k jejich dlouhodobým 
strategiím pøíliš nehledí na to, že kupují za 150 aktivum, které má hodnotu 
100. Taková je totiž prémie nad hodnotu majetku realitních spoleèností. 
Také je pro tyto velké investory jednodušší naplnit pozici v realitách 
likvidní formou REITs, než hledat konkrétní nemovitosti. V pøíštím roce 
lze pøedpokládat, že v popøedí zájmu investorù budou realitní trhy Velké 
Británie a Nìmecka, kde od zaèátku roku 2007 zaèal platit statut REIT. 
Èerným konìm realitního spøežení bude pravdìpodobnì východní Evropa, 
která v loòském roce šetøila síly. 

Japonský trh 

Evropský trh 

EPRA Japan

6TRHY V ÈÍSLECHKOMODITY - REALITY

Leden
 2007

Konec roku v Evropì ve velkém 
stylu

za mìsíc

Pøes prosincový pokles uzavøely 
americké reality rok pøekvapivì 
vysoko

Roèní výnos indexu Goldman Sachs, který je tvoøen ze 70 % energiemi, byl 
záporných -19 %. Byl to první záporný rok v energiích od recese v roce 
2001. Naopak to byl rok rùstu sektoru zemìdìlských komodit, 
prùmyslových a drahých kovù. Hlavní pøíèinou poklesu cen energií byla 
slabší než oèekávaná poptávka spotøebitelù, svìtové zásoby tak zùstaly na 
relativnì vysoké úrovni. Dùvody nízké poptávky lze hledat pøedevším ve 
výjimeènì teplém poèasí v USA. Názory na vývoj cen energií v roce 2007 
se shodují na tom, že ceny by mohly pøimìøenì rùst. 

V cílové rovince sice americkým realitám došel dech, ale nic to nezmìnilo 
na tom, že byly z pohledu celého loòského roku pøekvapením pro 
nejednoho investora. Pokud byste na zaèátku roku 2006 pøedpovìdìli 
americkým REITs roèní výnos vìtší jak 35 %, byli byste považováni 
minimálnì za pøehnaného optimistu. Jenomže stalo se, a to i pøesto, že 
souèasné s tím došlo v USA ke splasknutí bubliny na trhu rezidenèních 
nemovitostí. Jedním z dùvodù pøekvapivého výsledku amerických 
realitních spoleèností je pokles dlouhodobých sazeb, které tak zùstaly na 
úrovni roku 2005. Uplynulý rok tak dává pravdìpodobnìjší obrysy 
odvážným úvahám, že i v roce 2007 mùže být výnos amerických realit 
dvouciferný. 

Rok 2006 záporný pro ceny energií, 
rostly ceny budoucích kontraktù

V letošním roce je možné oèekávat další rùst ceny zlata, které se pohybuje 
proti kurzu amerického dolaru. Nejvìtší nadìji na rùst v letošním roce však 
mají zemìdìlské komodity, zejména kukuøice a soja. Rychle rostoucí 
poptávka po biopalivech a spotøeba Èíny zpùsobí letos rekordnì nízké 
zásoby kukuøice i pøi relativnì dobré úrodì. Americká poptávka  po 
ethanolu se má letos zvýšit o 25 %.

Zemìdìlské plodiny

Zajímavé bude zlato a zemìdìlské 
plodiny

zmìna za 
mìsícZemì

Španìlsko

Holandsko 

Švédsko 

Velká Británie

od poèátku 
roku

Francie

Evropský realitní trh dle zemí 

Nìmecko 

Belgie 

8.8% 49.4%

2.6%
-1.6% 35.1%

3.7%
6.8% 25.8%

-7.5% -19.1%
-5.3% 3.2%

-28.8% -43.9%
-1.4% 23.0%
-8.0% 45.3%
-1.4% 13.4%

582.2
60.9
6.3

638.0
12.8

649.7

8.5% 109.8%
8.1% 67.4%

9.1% 41.4%
9.0% 90.6%
9.6% 50.9%
7.7% 53.5%
3.5% 17.5%
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TRHY V ÈÍSLECH

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 

P r a m e n :  B l o o m b e r g  d a t a k  3 1 . 1 2 . 2 0 0 6 
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Morgan Stanley

FNERTR

RPRA

Brent

GSCIER

Použité zkratky:

ECB     
FED      
BOJ 

HDP 

CPI 
PPI 
BÚ 
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Leden
2007

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

Index spotøebitelských cen 
Index cen výrobcù
Bìžný úèet
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1.1% 17.9% 17.9% 7.3%

1.4% 5.8% 5.8% 5.6%

0.3% -10.2% -10.2% -1.5%

-2.7% -1.1% -1.1% -3.4%

-0.9% 3.1% 3.1% 3.3%

-1.2% -0.3% -0.3% 4.2%

0.7% 9.9% 9.9% 10.8%

0.6% 1.4% 1.4% 3.8%

20.83

27.49

1.32

119.07

-1.6% 35.1% 35.1% 25.8%

8.8% 49.4% 49.4% 38.7%

USA Russell 2000

Evropa

FTSE 100

Komoditní index DBYEHTOY

1.3% 13.6% 13.6% 8.5%

0.2% 17.0% 17.0% 12.2%

2.9% 12.4% 12.4% 13.3%

2.8% 10.7% 10.7% 11.6%

5.8% 6.9% 6.9% 17.3%

4.4% 29.2% 29.2% 27.3%

-5.3% 3.2% 3.2% 26.4%

-7.5% -19.1% -19.1% 4.4%

-2.5% 13.4% 13.4% 27.2%
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