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Známý pánský časopis Playboy má na obálce posledního čísla poprvé v historii kreslenou figurku: Marge Simpsnovou ze
známého animovaného seriálu Simpsonovi. Jak to vypadá, když Playboji kraluje animačka se můžete podívat například zde:
http://www.reuters.com/news/pictures/articleslideshow?articleId=USTRE5984FN20091010&channelName=oddlyEnoughNews#a
=2

Sumář pro tento týden
USA
¾ Makro data: Kalendář máme tento týden celkem plný, ale až od poloviny týdne. Ve středu začneme zostra maloobchodními
tržbami. Meziměsíčně se čeká výrazný pokles způsobený ukončením šrotovného. Bez aut se čeká mírný růst. Překvapení oběma
směry mohou značně ovlivnit náladu a chování trhu. Průmyslová produkce a index filadelfského Fedu by měly potvrdit pozvolné
zotavování ekonomiky. Finální hodnota michiganského indexu spotřebitelské důvěry by se měla držet na předběžné. Konečně
meziroční změna indexu maloobchodních cen zůstane hluboko v mínusu, zajímavé bude hlavně jádro. Záznam z jednání Fedu by
měl potvrdit, že sazby zůstanou dlouho nízké, ale ne navždy.
FX a FI:
¾ Dolaru přechodně pomohl Bernanke naznačením, že úrokové sazby eventuelně půjdou nahoru. Pomoc ale asi bude jen dočasná,
na trvalejší obrat k posilování dolaru je podle nás ještě brzy. Dluhopisy procházejí korekcí po Bernankově projevu. Korekce patrně
několik dnů vydrží, ale zatím by neměla odstartovat trend k růstu výnosů.
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14:30
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stát
USA
USA
USA
USA
USA
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USA

Událost
Maloobchodní tržby (m/m)
Poznámky Fedu
CPI (r/r)
Index filadelfského Fedu
Průmyslová produkce (m/m)
Využití průmyslových kapacit
Michiganský index spotřebitelské důvěry

CS/Erste

Trh
-2,10%

Předtím
2,70%

-1,40%
12,00
0,10%
69,70%
73,50

-1,50%
14,10
0,80%
69,60%
73,50

Evropa
¾ Makro data: V Evropě bude dat pomálu. Hodně sledovaný bude německý konjunkturální index ZEW. Předpokládáme, že se potvrdí
trhem odhadovaný mírný růst.
¾ FI: Evropské dluhopisy na pohyb v USA směrem nahoru příliš nereagovaly, patrně díky Trichetově ujištění na tiskovce ECB, že
sazby zůstanou nízko dlouho. Existuje riziko zpožděné reakce, především pokud by výnosy v USA pokračovaly v růstu. Jinak by se
měly držet na stávajících úrovních.
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8:45
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-15,80%
59,00
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CEE region
¾ Makro data: V regionu bude tento týden spousta dat. Z Česka a Maďarska by mělo přijít potvrzení srpnové průmyslové produkce.
V Polsku čekáme mírné zpomalení inflace, nadále však zůstane poměrně vysoko kvůli cenám potravin a regulovaným cenám. U
Maďarska čekáme ještě další nárůst cen (tam se ještě do rovnice přimíchalo zvyšování daní v létě, které se do cen dostává
postupně). V Česku budou ještě maloobchodní tržby, kde čekáme pokračující klesání (kvůli rostoucí nezaměstnanosti) a bilance
běžného účtu, která by měla oproti minulému měsíci prohloubit schodek. Podobně i Poláci zveřejňují bilanci běžného účtu včetně
obchodní bilance, u obou čekáme snížení schodku.
¾ FI a FX: Na regionální měny momentálně působí dva protichůdné faktory. Na jedné straně dolar nadále pod tlakem, což obecně
měnám v regionu pomáhá. Na druhé straně verbální intervence ČNB (proti příliš silné koruně) a hlavně znovuobnovení spekulací o

Důležitá upozornění (tzv. „disclaimer“), včetně případného konfliktu zájmů, dle Vyhlášky o poctivé prezentaci investičních doporučení (114/2006 Sb.) jsou k dispozici na webových stránkách
tvůrce tohoto dokumentu – odboru Ekonomických a strategických analýz České spořitelny www.csas.cz/analyza. Přímý odkaz na dokument s důležitými upozorněními je:
www.csas.cz/analyza_upozorneni. Historie vydaných investičních doporučení je k dispozici v Měsíčních strategiích, které jsou dostupné na výše uvedené webové adrese.
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možné devalvaci lotyšského Latu, které již v druhé polovině minulého týdne poslali měny do slabších pásem. Dokud se nějakým
způsobem neuzavře Lotyšsko, lze očekávat že vliv těch druhých bude převládat.
datum
12.10
12.10
12.10
12.10
13.10
14.10
14.10.
14.10
15.10
16.10

CEE4
pondělí

středa

čtvrtek
pátek

hodina
9:00
9:00
10:00
14:00
14:00
9:00
9:00
14:00
9:00
14:00

stát
CZ
HU
CZ
PL
PL
CZ
HU
PL
CZ
PL

Událost
Průmyslová produkce, srpen F, % r/r
CPI, září, % r/r
Bilance běžného účtu, srpen, CZK mld.
Bilance běžného účtu, srpen, EUR mil.
Obchodní bilance, srpen, EUR mil.
Maloobchodní tržby, srpen, % r/r
Průmyslová produkce, srpen F, % r/r
CPI, září, % r/r
PPI, září, %r/r
Prům. hrubé mzdy, září, % r/r
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(CZ) Minulý týden promluvil guvernér Tůma – že prý
s partičkou minulý měsíc diskutovali o intervenci. Jasně tak
ukázali, že kačka je pro ně největším rizikem (no, není
divu, když v prognóze mají na 4Q/09 25,9) a že poslední
věc, co chtějí mít v ruce, je křehké oživení a silná koruna.
Dle nás jde ale spíš než o záměr skutečně na trhu
intervenovat (přece jenom, jsou spíše známí jako odpůrci
intervencí) o jeden z komunikačních způsobů – jako ve
smyslu „bacha, tady to taky jde“. Konec-konců , zkušenost
června 2008 nebo února 2009 ukazuje, že ČNB požívá u
investorů celkem respekt – v obou případech stačilo
promluvit a kačka dostala rozum. Domníváme se , že i teď
by na uklidnění býků stačila dobře míněný proslov
ctihodností ze Senovážného. Kačka se včera po slovech
guvernéra dostala k 25,50 (oslabila asi o desetník).
(CZ) A druhá z holubic
z posledního zasedání také
promluvila: M.Singer zopakoval, že na nadcházejícím
zasedání Rady se znovu bude diskutovat o tom, jak zajistit,
aby byl inflační cíl (dle M.Singera hrozí podstřelení)
naplněn. A že je k tomu možno užít i víc nástrojů najednou.
My se nedomníváme, že by se sazby měly měnit, dle nás
koruna popojede k 25,20 až ke konci roku, tj. její setrvalejší
posílení (pod 25 EURCZK) nyní nenastane – do té doby
zůstane zhruba o 0,3 slabší (25,5) a bude tak více po vůli
ČNB (ta pro 4Q/09 čeká průměr 25,90). Riziko ze strany
CZK je však výrazné. Koruna po komentářích M.Singera
oslabila k 25,60.
(CZ) Obchodní bilance lepší než naše i tržní očekávání –
nakonec v srpnu skončila s kladným saldem 10,6 mld.
CZK, což je o 9 mld. víc než loni. Znovu je to kvůli
rychlejšímu propadu dovozu (jak u spotřeby, tak u investic
a u ropy) než vývozu. Tomu pomáhá jak šrotovné, tak i
oživení v Asii (skrz Německo). ČR rovněž emitovala
zhruba 8,5 mld. 15Y dluhopisů , průměrný výnos spadl
červnových 6,1 na 5,3%. Minfinu se celkem daří trh tlačit
ke zdi – jednak toho moc na nejbližší měsíce nenabízejí,
jednak dělali emisi eurobodnů na domácím trhu, křivka je
strmá. U výnosů patrně pomohlo i schválení balíčku vyslal se signál, že rozpočet se tady bere alespoň trochu
vážně (když se musí).
(LVí) Ve středu se znovu přiživily spekulace, že by mohlo
Lotyšsko devalvovat. Stalo se tak poté, co premiér Valdris
Dombrovskis zmínil možnost uzákonění limitu u hypoték
do výše kolaterálu. Asi se tím myslí něco jako „non-

¾

CS/Erste

Trh

5.40%
-15.6
-236
-123
-4.90%

5.30%
-11.45
-30
-260
-3.2%

3.60%
-5.00%
2.90%

3.50%
-5.20%
3.00%

Předtím
-8.1%
5.00%
-3.06
-565
-551
-4.9%
-19.9%
3.70%
-5.10%
3.00%

recourse“ hypoteční režim jako ve Spojených státech, kdy
se dluh z hypotéky v podstatě považuje celý za vyrovnán
momentem „odevzdání klíčku od nemovitosti“ bance.
Vzhledem k množství hypoték v EUR se totiž případná
devalvace drsně dotkne domácností. Všechny zprávy o
přípravách devalvace jsou samozřejmě popíraný se vší
vehementností. V každém případě – jestli k tomu dojde,
pak se sveze i korunu a může vytvořit zajímavou
příležitost.
(CZ) Nezaměstnanost dle očekávání poskočila o desetinku
na 8,6%, a dále tak bude podkopávat maloobchodní tržby.
Spotřeba domácností zpomaluje (ačkoliv ne tak silně, jak
jsme si původně mysleli), a bude tomu tak i v období
1H/10 – čekáme vrchol nezaměstnanosti na 9,6% a jenom
pozvolný pokles zpátky.

Svět
¾

¾

¾

(USA) ISM nevýrobní
(pokrývající služby, 4/5 US
ekonomiky) vyrostl na 50,9 bodu (měsíc předtím to bylo
48,4), po prvé od krachu Lehman Bros. se tak i ISM ve
službách dostal nad 50 bodů a trošku tak poopravil
malinkaté zklamání z výrobního ISM (který o tři desetinky
poklesl, i když stále se drží nad 50 body). V zásadě je to
možno interpretovat 2 způsoby – tak, že nálada ve výrobě
se zhoršila kvůli skončení podpory prodejů aut, a že to
může dále pokračovat (a teda, že služby budou průmysl
následovat i v PMI). Já jsem ale větší optimista –slabý
dolar a oživení v Asii přece jen nedovolí průmyslu dále
propadnout. Krom toho, nové objednávky zůstaly ve
výrobě silné – roboty bude v nejbližších měsících dost.
Platí tak stále náš názor – letos silný 3Q-4Q/09, rok 2010
slabý (i když růstový) kvůli poptávce spotřebitelů.
(EMU) Ani Evropa nezůstala pozadu, PMI ve službách
v září nejvýš za 16 měsíců a už konečně nad 50 (50,9).
Pomohly služby ve Francii i v Německu, obě nad 50, dojem
a výsledek kazila Itálie a Španělsko. Do budoucna však
zůstáváme opatrní – spotřeba domácností zůstane slabá
(maloobchodní tržby v srpnu -2,6 % r/r, i když možná i díky
nákupům aut, které v nich nejsou), Německo však může
profitovat z oživení v Asii (dobrá zpráva pro nás). Pár
zlepšení ještě indexy ukázat mohou, zejména ve výrobě
však uvidíme i korekci (pod vlivem končící podpory
automobilkám v GER počátkem září).
(AU) Australská centrální banka jako první z G20
pošťouchla sazba nahoru už se o tom na trhu mluvilo po
článku v Australian Financial Times, takže tak velké
překvapení to nebylo. Souvisí to s vývojem Číny, na kterou
má surovinou vývozní expozici a čínský balíček se ji tak
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dotýká hned a výrazně. V současnosti jedná o výjimku
mezi průmyslovými zeměmi – jen tak další vyspělá země
tak rychle sazby nezvedne.
(GER) Důležité průmyslové zakázky v Německu pošesté
m/m vzrostly : +1,4% m/m (červen +3,1%), a to zejména
kvůli zahraničním objednávkám (+4,6%). I když zdaleka
nedosahují předkrizových úrovní, i tak je to povzbuzující – i
pro nás. Příběh je tak následující – oživení sice pomalé,
ale alespoň něco. Zejména bude klíčové, jestli pojede Asie
– jestli jo, Němci Ok, my také ok. Ale teda jestli ne…
(EMU) Ve středu finální data za HDP, mírná revize o
desetinku na -0,2% q/q (-4,8% r/r), díky nižší domácí
poptávce a nižšímu než původně odhadovanému čistému
exportu. Další čtvrtletí by mělo být již lepší. Ve čtvrtek
zasedala ECB a podle očekávání nechala sazby bez
změny.

¾

¾

(EMU) ECB bez změny, t.j. podle očekávání, a tiskovka
taky žádné překvapení. Trichet byl opatrně optimistický finanční trhy se spravují, nejistota je ovšem stále vysoká,
z dolaru mu vadí vysoká volatilita a s Fedem se prý shodují
v tom, že dolar by měl být silnější. Vzhledem k tomu se
nemění ani náš výhled – sazby dlouho bez změny, první
hike až ve 2H/10.
(USD) Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl
v uplynulém týdnu na 521000, což dává naději, že by se
ještě před koncem roku mohla začít stabilizovat situace na
trhu práce. Před tím než si oddechneme se ovšem musí
tendence k poklesu ještě potvrdit, protože je tento údaj
značně volatilní. Oddechnout si budeme moci definitivně
až se týdenní počty žádostí usadí zřetelně pod 400000.
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