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S&P 500 a Stoxx Europe 600 přerušují 5- týdenní růstovou šňůru
Hlavní událostí minulého týdne eskalace geopolitického napětí
Spread mezi výnosy 10Y a 2Y US vládními dluhopisy se klesá o 10 bps
15.1. by mělo dojít k finálnímu podpisu dohody první fáze o ukončení obchodního sporu
Zápisky z jednání Fed signalizují pozitivní výhled
Dnes budou zveřejněna PMI v eurozóně a USA
V úterý vyjde inflace v eurozóně

Výhled
Americké futures i asijské indexy v červeném teritoriu.

Geopolitika
V tomto týdnu se zraky (nejen) investorů upřou na Blízký východ. Irán již oznámil odvrácení od jaderné dohody.
Výroky amerického prezidenta k uklidnění situace rovněž příliš nepřispívají. Vzhledem k potenciální vážnosti konfliktu
se však domníváme, že se všechny strany pokusí situaci deeskalovat. Krátkodobě nelze vyloučit záchvaty volatility a
s nimi spojené úprky investorů z rizikových aktiv. Pro širší propady indexů však neexistují fundamentální důvody.
PMI
Kompozitní PMI v eurozóně by se mělo v prosinci udržet na listopadové úrovni 50,6. V případě USA lze
očekávat hodnotu okolo 52. Hodnoty nad 50 souzní s celkovým zlepšení makrodat v posledních měsících.
Index ekonomických překvapení prudce roste zejména v EMU.

Inflace v eurozóně
Jádrová inflace v jednotné měnové oblasti by se měla udržet na listopadové úrovni 1,3%.

Ohlédnutí
Index S&P 500 minulý týden odepsal 0,2% a přerušil tak nepřetržitý pětitýdenní vzestup. První obchodní den
roku 2020 překonal tento benchmark historické maximum. Stoxx Europe 600 ztratil 0,3%, což rovněž
znamená konec pětitýdenní růstové série. Euro proti USD minulý týden oslabilo o 0,1% na 1,117. Česká
koruna minulý týden apreciovala na EUR/CZK 25,34 z EUR/CZK 25,47. Proti dolaru koruna posílila na
CZK/USD 22,68 před týdnem byla na CZK/USD 22,78.

Geopolitika – blízký východ
Americká armáda na přímý rozkaz prezidenta spáchala atentát na jednoho z nejvýznamnějších představitelů
iránského režimu, generála Sulejmáního. Tento neortodoxní krok se dočkal odsouzení ze strany mezinárodní
komunity a vyvolává resentiment vůči Spojeným státům ve většině muslimských zemí. Akciové indexy reagovaly
poklesem v reakci na možnou eskalaci situace. Ropa Brent posílila o 3,3% s ohledem na hrozící výpadek nabídky.
Obchodní válka
Donald Trump potvrdil, že k formálnímu podpisu dohody první fáze dojde 15.1. ve Washingtonu. Aktuální se
ladí některé technické detaily. Dohoda v zásadě spočívá v zastavení uvalování dalších cel. Spojené státy
rovněž sníží tarifní sazbu na čínské exporty v hodnotě $120 mld. z 15% na 7,5%. Čína se na oplátku zaváže
navýšit nákupy amerických zemědělských komodit. V menší míře se dohoda dotýká též duševního
vlastnictví nebo zjednodušení přístupu na čínský finanční trh.

Fed – zápisky
Zápisky signalizují, že většina amerických centrálních bankéřů vnímá odeznění obav ze zpomalování
globálního hospodářského růstu. Růžovější ekonomický výhled souvisí s deeskalací obchodního sporu a
snížení pravděpodobnosti divokého Brexitu. Fed se tak letos se sazbami dolů pravděpodobně nevydá.
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Upozornění: Informace byla odeslána společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem
Brno, Veveří 111 ("společnost"). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock
Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky.
Informace mají povahu obchodního sdělení a mohou být zjednodušeny, neboť mají sloužit výhradně k
vytvoření obecné a základní představy o dané otázce či tématu. Pokud se hovoří o jakémkoliv výnosu, je
vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v
sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných
prostředků ani výše zisku není zaručena. Bližší informace obdržíte u makléřů společnosti nebo na
http://www.cyrrus.cz. Vaši e-mailovou adresu jsme získali na základě údajů, které jste poskytli našim
zaměstnancům nebo které jste vyplnili v registračním formuláři. Pokud nadále nechcete dostávat obchodní
sdělení společnosti, kontaktujte nás.

