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DLUHOPISY A AKCIE

Hlavní hybnou silou, která mìla celosvìtový vliv na dluhopisy, bylo zlepšení hypoteèní 
krize v USA. Dùsledkem byl odliv penìžních prostøedkù z dluhopisového trhu              
a následný nepøíliš valný výnos dluhopisù. Pouze u emerging markets se stabilizace 
hypotéèního trhu a s tím související zlepšená dùvìra projevila rùstem dluhopisù, jejich 
cena za záøí vzrostla o 2,3 %. Ve Spojených státech pomohlo dluhopisùm snížení 
úrokových sazeb z 5,25 % na 4,75 % spolu se špatnými daty zamìstnanosti, takže 
nakonec americké dluhopisy uzavøely záøí rùstem 0,5 %. Od zaèátku roku již pøinesly 
svým majitelùm 4,9 %.

Záøí dluhopisùm pøíliš nepøálo, pøesto v Americe vzrostly o +0,5 %
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Dluhopisy ÈR -1,0 % 
Sazby v Evropì zùstaly nezmìnìny, což podpoøeno oèekáváním dalšího mírného 
zvyšování sazeb vyústilo v nulový výnos evropských dluhopisù. Po mìsíci záøí tak 
zùstávají stále na slabém výnosu 0,6 % od zaèátku roku. Èeský dluhopisový trh vzrostl 
v záøí o slabých 0,1 % jako dùsledek dalšího oèekávaného  zvyšování sazeb, kterému 
aktuálnì brání silná koruna. Meziroèní rùst ekonomiky v druhém ètvrtletí o slušných    
6 % je dalším dùvodem, proè jsou èeské dluhopisy od zaèátku roku v poklesu o -1,0 %.

K K C G  F I N A N C E

Evropské akcie reagovaly na dìní v USA a v záøí vykázaly velmi solidní rùst, a to i pøes 
vìtší než oèekávané zpomalení ekonomického rùstu v nejvìtší ekonomice Eurozóny  
v Nìmecku. Navíc klesl i index podnikatelské dùvìry a IFO. Naopak ukazatel 
nìmecké nezamìstnanosti se dostal na nové 14-leté minimum. 

Evropské akcie i pøes nìkterá nepøíznivá makrodata rostly
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Stagnace pražské burzy
Pražská burza nebyla mezi svìtovými akciovými trhy výjimkou a v záøí posílila. 
Nejrùstovìjším titulem mìsíce byl ÈEZ (+ 10 % m/m), který i pøi nervozitì posledních 
mìsícù odolával vìtšímu poklesu ceny, a to hlavnì díky probíhajícímu odkupu 10 % 
vlastních akcií a výrazné poptávce ze zahranièí. Ihned v závìsu mu byly akcie 
Unipetrolu, které pøidaly 8,8 % m/m. Akcie rovnìž táhla vzhùru silná poptávka             
ze zahranièí a dále také stoupající ceny ropy (na nová maxima pøesahující hranici     
80 USD za barel) a v neposlední øadì silné doporuèení lokálního brokerského domu        
s cílovou cenou 366 Kè za akcii. Posilovaly také oba bankovní tituly (cca 2 %) s tím, jak 
se pomalu navracela dùvìra investorù v akcie bankovních domù. Naopak pod tlakem 
byly opìt akcie obou realitních spoleèností, kde ECM i Orco výraznì propadly a to       
o 6,5 %, resp. 6,7 % m/m. Dùvodem byly mimo jiné slabé výsledky z trhu residenèních 
nemovitostí v USA. Nejvíce klesající akcií mìsíce byla Telefonica O2 ÈR, která 
vykázala mezimìsíèní propad o 10 %. Nicménì se z velké èásti jedná o technickou 
korekci, nebo• byla u akcií v prùbìhu mìsíce akcie naposledy obchodována (5. záøí)   
s nárokem na dividendu 50 Kè na akcii (8,5 % div. výnos).   Hlavní událostí èeského 
trhu v závìru mìsíce byl vstup AAA Auto na burzovní trh. Podle oèekávání však akcie 
zaznamenala zatím spíše vlažné a volatilní obchodování.

DLUHOPISY
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FED ECB CNB

Po korekci, která panovala na amerických trzích již od druhé poloviny èervence, zaèal 
americký trh po pøekvapivém snížení základní úrokové sazby Fedu o 0,5 % ze dne    
18. záøí výraznì posilovat a vracet se tak na své døívìjší hodnoty.
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Snížení základní úrokové sazby Fedu pomohlo trhùm
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REALITY A KOMODITY

Evropské realitní trhy v záøí ještì trpìly vlivem událostí na rakouském a britském trhu, 
kolísání trhu proto bylo stále vysoké. O rakouské spoleènosti MEINL jsme psali už          
v minulém vydání mìsíèníku, situace se zde nijak nezmìnila, ale akcie spoleènosti už 
dále neklesají. V Británii byla žhavým tématem kauza hypoteèní banky Northern Rock, 
která doplatila stejnì jako nìkteøí hypoteèní makléøi v USA na problémy dlužníkù se 
splácením svých závazkù. Klienti banky však získali garanci za vklady od Bank of 
England, což trhy zklidnilo. Na druhou stranu stále hrozí nebezpeèí vzhledem             
k pøetrvávajícím vysokým sazbám v Británii. Fundamentální faktory realitních 
spoleèností zùstávají pozitivní, z posledních zveøejnìných výsledkù za spoleènosti 
zastoupené v širokém indexu EPRA plyne, že pøes 90 % vykázala zisk a vyplácí 
dividendy, 83% spoleèností uveøejnila nárùst zisku, pøièemž 20% z nich má nárùst 
vyšší než 100 %! Tato statistika je znaènì lepší než u podobného pøehledu               
pro americké akcie. Pozitivní výhled platí i pro spoleènosti z východní Evropy, kde       
se oèekává vyšší profitabilita vzhledem k silnému rùstu ekonomik. 

Americkým realitním spoleènostem se podaøilo v záøí umazat slušnou èást 
pøedchozích ztrát, americký realitní NAREIT index si pøipsal témìø 4,4 %.  
Významným impulsem byla pomoc ze strany americké centrální banky, která snížila 
sazby o 50 bazických bodù na 4,75%. Také poslední prohlášení Fedu ohlednì 
nastavení mìnové politiky je pro realitní trhy pøíznivé. Nicménì poslední zveøejnìná 
data ze sektoru rezidenèních nemovitostí zaostala za oèekáváním a naznaèila, že 
krize v tomto odvìtví (nejvìtší za 15 let) ještì nemusí být zcela u konce.

Náladu investorù ovlivnily kauzy v Británii a Rakousku Realitní trhy (REITs)
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Americkým realitním spoleènostem pomohl Fed, ještì ale není 
vyhráno
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Komodity na vzestupu
Komoditám se v záøí neobyèejnì daøilo. Rùst byl tažen zejména ropou, zemìdìlskými 
plodinami a vzácnými kovy. Ropa dosáhla na svá historická maxima, když barel 
americké ropy WTI prolomil cenu 83 USD. Hlavními pøíèinami rùstu byly vytrvale se 
snižující zásoby v USA, což pøedstavuje obzvláštì pøed zaèátkem topné sezóny 
dùležitý faktor, a strategie OPEC, který i nadálé odmítá zvýšení produkce a udržuje 
vysoké ceny kvùli slabému dolaru. Ceny vzácných kovù rostly v záøí o více než 10 % 
pøedevším díky zlatu a støíbru, což je také dùsledkem slabého dolaru.

K K C G  F I N A N C E

Hlavním tahounem zemìdìlské plodiny
Nejlepších výsledkù v záøí dosáhly zemìdìlské plodiny, z nichž vìtšina vykázala 
dvouciferné rùsty. Vùdèí komoditou na trhu byla pšenice, která dosáhla rekordních cen 
pøedevším díky vysoké poptávce, nízkým svìtovým zásobám (nejnižší za 26 let)         
a problémùm s letošní úrodou v Austrálii a dalších tradièních pìstitelských oblastech. 
Úspìšné byly také kukuøice a sója, jejichž cena rostla díky zvyšující se poptávce          
v dùsledku nahrazování drahé pšenice právì tìmito plodinami. Zajímavých výsledkù 
dosáhla káva, když se ceny vyšplhaly na 10tileté maximum. Dùvody lze spatøovat        
v rostoucí svìtové poptávce po kávì související se zvyšující se životní úrovní zejména 
v asijských zemích, rostoucí náklady, nepøíznivé klimatické podmínky v Brazílii            
a nedostateèné zásoby. 
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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 

 

Email: atlantik@atlantik.cz
www.atlantik.cz
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