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Hypoteèní krize sráží akcie

Diskont v cenách realitních 
spoleèností se dále prohloubil

Pokraèující nervozita na trzích 
dluhopisùm prospívá

Obiloviny a olejniny tahounem 
komoditních trhù



DLUHOPISY A AKCIE

Evropské i americké vládní dluhopisy v prùbìhu listopadu získaly. 
 Vzrostly obavy z dalšího rozšíøení hypoteèní krize. Investoøi proto 

vyprodávali prostøedky z rizikovìjších druhù aktiv. Negativní nálada trhu se projevila v 
rùstu cen dluhových instrumentù, které tak již zohledòují minimálnì dvojí snížení 
úrokových sazeb ze strany amerického Fedu. Sazby se na úvod prosince skuteènì 
dostaly o 25 bodù níže na 4,75 %. Státní dluhopisy v Evropì vzrostly o 0,6 %. ECB 
ponechala sazby na 4 %, rétorikou však dává najevo další navyšování. Na zaèátku 
prosince se situace na trzích díky komentáøùm vlivných pøedstavitelù mírnì uklidnila. 
Za ztráty z hypoteèní a kreditní krize se možná zaruèí americká vláda. Také vysoký 
rùst souèastné i budoucí  inflace  znamená, že dluhopisy odevzdaly vìtšinu 
listopadových ziskù. Na domácím trhu se oèekává vyšší inflace. Ta roste pøedevším 
díky tlakùm z poptávkové strany (rùst mezd a potravin), èímž více než jindy v letošním 
roce nutí centrální banku k razantnìjšímu rùstu sazeb. Na konci mìsíce ÈNB sazby 
také zvýšila, i tak jí ale zùstává solidní prostor pro další rùst. Èeský trh s vládními 
dluhopisy se nyní nachází 0,9 %  pod úrovnìmi z poèátku roku 2007.

Americký index si 
pøipsal 3,8 %.

Dluhopisy  získaly, ale rostou obavy z inflace
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Pokraèující ztráty ve finanèním sektoru (vyplývající z hypoteèní krize) nadále 
ovlivòovaly celý trh, který po pøevážnou èást mìsíce klesal. Negativní zprávou byla 
stále klesající spotøebitelská dùvìra, kterou ovlivnily zejména faktory jako vysoká 
cena ropy a stále klesající ceny nemovitostí, jenž mají nepøíznivý dopad na spotøebu 
domácností. Pøesto maloobchodní tržby z øíjna vzrostly a neukazují zatím na omezení 
spotøeby. Poslední týden v mìsíci trhy solidnì posilovaly, když tìžily ze spekulace       
o možném snížení sazeb Fedu o 0,5 %.

Americké trhy silnì klesaly
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Evropským trhùm se také nedaøilo

Na pokles amerických trhù reagovaly také evropské trhy. Index DAX oslabil ménì, 
nebot´ tìží ze silné výkonnosti nìmecké ekonomiky. Ve 3.Q vzrostly spotøebitelské 
výdaje a investice firem v Nìmecku, prùmyslová výroba v záøí také pøekvapivì rostla. 
Na druhou stranu spotøebitelské a výrobní ceny vzrostly více než se èekalo. ECB 
ponechala sazby beze zmìny.

DLUHOPISY
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Pražská burza výraznì klesla

V listopadu se akciím na pražské burze nedaøilo, všechny tituly oslabily. Index PX 
ztratil 7 %, stimulem byly výprodeje na svìtových burzách. Vrcholící výsledková 
sezóna tak tentokrát zùstala stranou. Jako tradiènì nejvíce oslabily realitní tituly, aè 
výsledky spoleènosti Orco (-16,8 %) výraznì pøekonaly oèekávání, výsledky ECM       
(-20,8 %) už tak nepøekvapily. Erste Bank (-13,2 %) byla srážena problémy svìtových 
bank. Akcie CME (-12,2 %), jejíž výsledky pøekonaly oèekávání, korigovaly svùj 
pøedchozí strmý rùst.  Stále se nedaøilo spoleènosti AAA Auto( -11,2 %), i když 
výsledky byly v souladu s oèekáváním. Výsledky Komerèní banky (-5,6 %) pøekonaly 
oèekávání. Zentiva (-4,2 %) po pøedchozím propadu tolik neoslabovala, pøièemž 
zajímavou zprávou bylo, že PPF navýšila svùj podíl z 12,3 % na 15,3 %. Relativnì 
nejvíc odolné vùèi poklesu se zdály být akcie z energetického sektoru  (ÈEZ -1,4 %, 
Unipetrol -3,2 %), které tìžily z rekordních cen ropy. 
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REALITY A KOMODITY

Také v listopadu pokraèoval na realitních trzích výrazný výprodej. Reality 
zaznamenaly výraznìjší propady než akciové tituly (-9,5 % proti -3,8 %). Pro další 
vývoj bude stìžejní nálada investorù. Nervozita je patrná na finanèních trzích 
všeobecnì, realitní tituly ale zasáhla snad nejvíce. Rozkolísanost trhu a poklesy kurzù 
znamenají, že jsou realitní tituly v souèasnosti velmi levné. Mnohé evropské 
spoleènosti se již obchodují s výrazným diskontem ke svému èistému jmìní, pøièemž 
ještì pøed rokem pøedstavovaly jejich ceny na trzích až 40 % prémii.

Evropské realitní spoleènosti získaly jen ve Španìlsku (+0,6 %). Relativnì dobøe si 
vedly belgické (-0,4 %) a nizozemské (-3,4 %) tituly. Naopak nedaøilo se britským 
spoleènostem (-9,0 %). Na britském trhu se i pøes letošní zavedení statutu Reit více 
projevil vzestup úrokových sazeb a obavy z poklesu cen komerèních nemovitostí. 
Zajímavostí je listopadové prohlášení spoleènosti Land Securities, která se chystá 
rozštìpit na tøi samostatné jednotky. Jde však spíše o technický krok v rámci 
dlouhodobé strategie. K tomuto kroku navíc spoleènost pøikroèí jen v pøípadì 
pøíznivých podmínek na trhu.

Evropské reality zaznamenaly další ztráty Realitní trhy (REITs)
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Britský Land Securities se bude dìlit

Pramen: Bloomberg data k 30.11.2007
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Komodity v záporu s jedinou výjimkou - zemìdìlské plodiny
Komoditní trhy kromì zemìdìlských plodin zakonèily listopad pøedevším díky vývoji    
v druhé polovinì v èervených èíslech. Investoøi vybírali pøedchozí zisky a souèasnì se 
zvýšily obavy ze zpomalení americké ekonomiky. Tento faktor se nejvýraznìji projevil 
u prùmyslových kovù, které ztratily více jak 8 %, mìd poklesla pøes  9 %. Souèasnì 
dolar na devizových trzích  korigoval své ztráty, pøitom bìhem 3.Q byl slábnoucí dolar 
jedním z faktorù podporujících rùst cen komodit. Posilnìná americká mìna srážela 
pøedevším cenné kovy v èele se zlatem. 

K K C G  F I N A N C E

Rekordní úrovnì sóji
Zemìdìlské plodiny pokraèovaly i v listopadu v rùstu, tahounem byly opìt obiloviny     
a olejniny. Na jedné stranì pšenice ukonèila svou 2mìsíèní korekci a zakonèila 
listopad s mezimìsíèním rùstem pøes 7 %. Podobný rùst zaznamenala i sója, jejíž 
cena stoupla na 24leté maximum 10.8 USD/bu. Olejninám, kromì nižšího stavu 
zásob, pomohly zprávy o sílící èínské poptávce. 
Vzestup a pád ropy
Na zaèátku listopadu ropa pokraèovala ve velmi silném rùstu a posunula svá maxima 
do blízkosti psychologické úrovnì 100 dolarù - WTI na 99.2 USD a Brent na 96.6 USD. 
Následnì však trh zaèal více vnímat obavy ze zpomalení americké ekonomiky 
(ètvrtina globální poptávky po ropì), které dosud víceménì ignoroval, a cena pak 
bìhem týdne propadla až na úroveò 88 dolarù za barel.
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Americké realitní spoleènosti také zaznamenaly hluboké ztráty. Hrozí, že by se  mohla 
krize z hypoteèním trhu rozšíøit do dalších sektorù, ale tyto obavy se v cenách projevují 
spíše jako dùsledek zvyšující se pravdìpodobnosti, že se celá americká ekonomika 
ocitne v roce 2008 v recesi. Dvouciferné poklesy byly k vidìní u cen rezidenèních 
nemovitostí, hotelù a kanceláøských prostor. Pozitivním faktorem bude v pøíštím roce 
snaha amerického Fedu dále snižovat úrokové sazby.

Hypoteèní krize ve Státech sráží i ostatní sektory
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TRHY V ÈÍSLECH
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Bìžný úèet

ATLANTIK  Asset Management investièní spoleènost, a.s.
Hilleho 6, 602 00 Brno, Èeská republika

Vinohradská 230
100 00 Praha 10, Èeská republika

Na Vàšku 6 
811 01 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika

BRNO -Tel: +420 545 423 411
Fax: +420 545 240 005

PRAHA - Tel: +420 225 010 264 
Fax: +420 225 010 266 

BRATISLAVA - Tel: 
Fax: +421 
     
Zelená linka: 800 122 676
www.atlantik.cz

+421 254 431 293 
254 414 620 

ATLANTIK finanèní trhy, a.s.

Vinohradská 230
100 00 Praha 10, Èeská Republika

Tel.: +420 225 010 222  

Fax: +420 225 010 221 
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www.atlantik.cz
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