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CYRRUS 
Investiční výhled 2017

Investiční výhled 2017: klíčové otázky

• Bude pokračovat globální ekonomický růst a jak bude silný?

• Jakou roli bude hrát zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA?

• Kdy ukončí ČNB intervenční režim?

• Jaký mají akcie letos růstový potenciál?

• Jak upravit na počátku roku 2017 investiční portfolio?
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Ekonomický výhled 2017

Fiskální stimuly pomohou růstu v nové éře
� Světová ekonomika letos poroste 

tempem 3,3 procenta

� Pomohou jí fiskální stimuly

� Končí éra extrémně nízké inflace až 
deflace a extrémně nízkých až 
záporných úroků

� Dluhopisové výnosy se po skoro 40 
letech odrážejí ode dna

� Klíčová rizika: 

1) Zadlužení v éře růstu úroků

2) Další nárůst protekcionismu
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Návrat inflace
� Inflace letos celosvětově 

akceleruje

� V ČR inflace letos v lednu 
překonala inflační cíl České 
národní banky, poprvé od roku 
2012

� Klíčovým důvodem je zastavení 
poklesu, resp. růst cen komodit 
a energií, včetně ropy

� Vývoj na trhu komodit do značné 
míry koreluje s vývojem 
akciových kursů rozvíjejících se 
trhů – pozitivní výhled

Politika bude nevyzpytatelnější než jindy
� Jak letos dopadne Trump v Bílém 

domě a jak volby v několika klíčových 
evropských ekonomikách?

� Politická nejistota implikuje potenciál 
silnější volatility, kterou ale budou 
tlumit centrální banky

� Trump nenaplní veškerá očekávání, 
která do něj trhy euforicky vložily, ale i 
tak jim poskytne příznivý stimul…

� … i když je zároveň i zklame, neboť 
bude dále chřestit zbraněmi obchodní 
války, jež hrozí propuknout mezi USA 
a Čínou, Německem, Mexikem,…
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Poroste ekonomika i nouze o zaměstnance
� Česká ekonomika letos poroste jako 

loni, tempem kolem 2,5 procenta

� Trh práce nám bude dělat radost i 
vrásky zároveň – rekordně nízká 
nezaměstnanost „nejsou lidi“ (graf)

� Průmysl ani zahraniční obchod už ČR 
nepotáhnou jako v letech 2014 až 
2016

� Zesílí investiční činnost vlády i 
soukromé sféry

� Trumpova obchodní válka s 
Německem by nás poškodila, stejně 
jako „divoký rozvod“ Británie a EU

Klíčová otázka: kdy nastane konec intervence ČNB?
� Posunujeme očekávaný exit dopředu 

kvůli rychlejšímu nárůstu inflace

� Nyní očekáváme, že ČNB fakticky 
ukončí intervence v období od 30. 3. 
do 30. 6. 2017

� V rámci „exitu“ nelze vyloučit 
zavedení určité podoby záporných 
úrokových sazeb

� Po exitu očekáváme vysokou volatilitu 
kurzu – krátkodobě může dojít i k 
oslabení CZK
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Dojde na „efekt chybějící protistrany“?
� Hrozí, že trh s korunou je momentálně 

„překoupen“ a po ukončení intervence 
nastane efekt chybějící eurové 
protistrany

� ČNB bude připravena v případě 
výrazného posílení provést ad hoc 

intervenci, stejně jako bude 
připravena zasáhnout při přílišném 
oslabení 

� Férový kurz koruny je každopádně na 
výrazně silnějších úrovních než 27,0 
EUR/CZK = tlaky na posilování CZK 
postupně převáží

� Ke konci roku 2017 očekáváme kurz 
25,5 až 26,0 EUR/CZK

Investiční výhled 2017
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Býčí trh nikdy neumírá na stáří

• Jsme uprostřed druhého 
nejdelšího růstového trhu za 50 let

• Růstový trend nikdy nekončí jen 
proto, že je příliš dlouhý

• Valuace trhů je víceméně férová, 
žádná závažná bublina na obzoru

• Ignorovat zralou fázi růstového 
trendu je zásadní chybou (2/3 
zisků jsou generovány právě v 
této fázi cyklu)

Trump mění naše očekávání dalšího vývoje trhů

• Původní scénář mírného růstu 
globální ekonomiky i trhů nástup 
Trumpa mění

• Nyní očekáváme, že příští 1-2 roky 
budou ve znamená silnějšího růstu 
ekonomik/firemních zisků/trhů

• Fiskální expanze v USA a částečně i 
jinde ve světě mění karty: vyšší 
inflace, vyšší růst, nadvýkonnost
cyklicky citlivých odvětví, rozvojové 
trhy zpět ve hře…
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Populistickým stranám rostou preference
� Důsledky finanční krize jsou dosud patrny

� Restriktivní fiskální politika a expanzivní 
politika monetární znepokojily voliče

� S novými recepty přichází populistické 
strany

� Rostou protievropské tendence, zejména ve 
Velké Británii či Francii

Volební rok vs. ECB

� Důležité volby zejména v Evropě

� Investoři budou méně důvěřovat 
předvolebním průzkumům

� Obtížněji predikovatelné reakce trhu

� Čína si nejspíše neodpustí další intervence

� Kvůli rostoucím politickým rizikům 
prodloužila ECB program QE

� Původně měl platit do konce března, nově je 
rozšířen na celý letošní rok

� Objem QE může ECB navíc flexibilně 
upravovat dle potřeby
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Rozvojové trhy černým koněm roku 2017?
� Letos by měly rozvojové trhy zrychlit 

tempo růstu na 4,7 % 

� Největší meziroční skok zaznamenají 
Rusko a Čína

� Faktory optimismu: komodity, měny, 
restrukturalizace ekonomik

� Riziko č.1: Donald Trump

� V období posilování měn rozvojových 
trhů tyto trhy outperformovaly
rozvinuté trhy

� Současnost: domníváme se, že jsme 
v rané fázi cyklu posilování měn 
rozvojových trhů

Závislost vývoje měn a akcií rozvojových trhů

Oranžová křivka     vývoj měn rozvojových trhů
Šedé oblasti období, kdy akcie rozvojových trhů překonávaly ve výkonnosti rozvinuté trhy

Ropa mezi mlýnskými kameny
� OPEC výrazně pomohl ropě k růstu

� Další faktory růstu
� Pokles investic

� Pokles otevřených ropných vrtů v USA

� Solidní globální ekonomický výhled

� Největším rizikem je těžba v USA

� 2017: OPEC vs. USA
� Stav zatím 1:0, ale USA 

získává momentum

� Letos očekáváme boční trend a 
obchodování v pásmu 50-60 USD za 
barel

Přebytek ropy v letošním roce zmizí
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Průmyslové kovy a zlato
� Hlavní faktor růstu cen průmyslových 

kovů je Čína jako největší spotřebitel

� Žlutá křivka v grafu vpravo ukazuje 
průmyslovou aktivitu v Číně

� Nízké ceny z posledních let vedly 
(jako u ropy) k omezení těžby a 
investic, které nyní chybí

� Zlato reflektuje globální rizika jen 
velmi krátkodobě

� Dlouhodobě funguje jen obava z 
vysoké inflace, což nyní „nehrozí“

� Maxima kolem 1800 USD za unci jsou 
tak stále v nedohledu

Vývoj cen průmyslových kovů

Náš výhled pro jednotlivé třídy aktiv na rok 2017
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Podrobnější akciový výhled 2017

Top picks

• Top picks portfolio sestavujeme již pátým 
rokem, vždy obsahuje 15 titulů

• Vloni 13 z nich v zisku, 2 ve ztrátě, roční 
výkonnost 8,1 %

• Letos se v souladu se závěry našeho 
investičního výhledu zaměřujeme více na 
cyklicky citlivá odvětví (technologie, 
emerging markets atd.)

• Zařazujeme 2 tuzemské tituly (Moneta a 
O2)
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V USA a v Evropě letos vidíme cca 10% růstový potenciál…

Shrnutí hlavních myšlenek Investičního výhledu 2017

HLAVNÍ MYŠLENKY 2017:


