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VÝNOS DLHOPISOV RASTIE
Akciové trhy nezažívajú v roku 2022
dobré obdobie, keď pod tlakom
negatívnych udalostí a správ odpísala väčšina spoločností zo svojej
trhovej hodnoty aj viac ako 10%.
Tento prepad otvoril pre akciových
investorov príležitosť ako nakupovať podiely v spoločnostiach za pre
nich prijateľnejšie ceny. Na trhu sa
však momentálne ukazujú aj príležitosti pre konzervatívnejších investorov, pre ktorých sú akcie príliš
kolísavé. Očakávanie rastu úrokových sadzieb totiž okrem prepadu
akciových trhov spôsobilo aj rast
výnosu na dlhopisoch. Momentálne
môžu teda investori na 10 rokov
požičať Spojeným Štátom za 3,02%,
Nemecku za 1,35% a Taliansku až
za 3,38%. Rast sadzieb však nezasiahol iba novo emitované dlhopisy,
ktoré sa ponúkajú s vyšším kupónom. S dlhopismi sa môže obchodovať aj na sekundárnom trhu, kde
ovplyvňuje aktuálnu trhovú cenu
dlhopisu ponuka a dopyt. Ak chce
investor momentálne predať americké 10 ročné dlhopisy, ktoré boli
emitované s kupónom nižším ako
3,02% musí ich predať za
nižšiu ako nominálnu
cenu aby sa celkový výnos na dlhopise dostal
na 3,02%. Kupóny dlhopisov sú momentálne
najvyššie od roku 2018.
To zjednodušene znamená, že dlhopisy nakúpene v tomto období majú
momentálne nižšiu hodnotu ako je ich nominálna hodnota. Táto zmena
spôsobila aj rekordné
prepady na dlhopisových
fondoch, ktoré sa často
vrátili až na hodnoty

z rokov 2017-2018. Výnosy však
nerástli len na štátnych dlhopisoch
ale vyššie kupóny museli ponúkať aj
nove emisie korporátnych dlhopisov. Jednou z obľúbených investícií
Slovákov je práve nákup korporátnych dlhopisov slovenských firiem,
ktoré často lákajú na internete ľudí
na výnos 9-12%. Je však investícia
do malých (často začínajúcich) slovenských firiem za takýto výnos
rozumná investícia pri ohľade na
výnos a potencionálne riziko straty
peňazí ? Pre porovnanie sa môžeme pozrieť napríklad na ETF európskych korporátnych dlhopisov
s nižším ratingom z čiastočne investičného pásma. Toto ETF v sebe
zahŕňa dlhopisy až 672 rôznych európskych firiem, a pri momentálnych cenách ponúka výnos do
splatnosti na úrovni až 5,88%. Keď
sa pozrieme na zloženie daného
fondu môžeme si všimnúť, že sa
v ňom nachádza napríklad dlhopis
spoločnosti
Altice
France
s kupónom 8,00%, dlhopis spoločnosti Jaguar Land Rover s kupónom
6,88% alebo dlhopis banky INTESA
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ECB sadzbu stále nezvyšuje
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Trh práce v USA vyzerá stabilne
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Inflácia v Česku stále nespomaľuje

→

Čínsky YUAN

SANPAOLO, ktorá je materskou
bankou VÚB Banky s kupónom
6,63%. Riziko investície do takto
diverzifikovaného
dlhopisového
fondu je zrejme neporovnateľne
nižšie ako investícia do konkrétneho dlhopisu menších slovenských
firiem. Pred niekoľkými mesiacmi
mohli investície do takýchto dlhopisov za 6-7% dávať pravdepodobne
zmysel aj pri riziku, ktoré niesli.
Momentálna situácia na trhu sa
však zmenila a podobné výnosy sa
dajú dosiahnuť aj pomocou omnoho diverzifikovanejších nástrojov
pri nižšom riziku .(mm)
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Trh práce USA
V americkej ekonomike sa
v máji vytvorilo 390 000
nových pracovných miest
mimo poľnohospodárstva.
Ide o najnižšiu hodnotu od
apríla 2021. Napriek tomu,
že hodnota bola nižšia ako
v posledných mesiacoch
výrazne prekročila očakávania analytikov a trhu,
ktoré boli nastavené na
325 000. Najviac pracovných miest až 84 000 sa
vytvorilo v oblasti voľného
času nasledované obchodnými službami (75 000)
a dopravou a skladovaním
(47 000). Naopak najviac pracovných miest ubudlo v sektore maloobchodu až 61 000. Miera nezamestnanosti ostala už tretí mesiac
po sebe rovnaká na úrovni 3,6% čo
predstavuje najnižšiu úroveň za
posledných 40 rokov. Priemerná
hodinová mzda rástla medziročne
o 5,2% čo predstavuje mierny pokles oproti aprílovým 5,5%
a marcovým 5,6%. Ako celok by sa
NFP dáta za máj dali hodnotiť pozitívne. Nezamestnanosť ostáva na-

ďalej nízka, a do maxima v počte
pracovných miest z roku 2020 chýba USA už len 850-tisíc pracovných
miest. Dobrá kondícia trhu práce
dáva však FEDu priestor na agresívnejšie uťahovanie menovej politiky,
čo vyhodnotili aj trhy a akciové indexy si napriek dobrým dátam
z trhu práce odpísali viac ako 1%.
Mierne spomaľovanie rastu miezd
je logickou reakciou na produktivitu, ktorej rast sa zastavil a poslednú
hodnoty z marca dokonca ukazujú

jej pokles. Rast miezd síce stále tlačí
inflácia, ktorá však v apríli poklesla
z marcových maxím, čo môže pozíciu zamestnancov pri vyjednávaní
vyššej mzdy sťažiť ešte viac. Pri pohľade na efektivitu môžu teda mzdy
lokálne dosahovať svoj vrchol.
(mm)
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Jüan
Čínsky jüan (CNY) inak známy aj
ako renminbi (RMB) je čínskou menou už od 1.12.1948 kedy bol predstavený ľudovou bankou Číny.
K menovej reforme došlo však už
v roku 1955 keď vydala Centrálna
banka nový jüan, ktorý mal hodnotu 10 000 starých jüanov k takejto
zmene dopomohla aj vysoká inflácia medzi rokmi 1948 až 1955.
V 60tych rokoch minulého storočia
bola hodnota jüanu naviazaná nerealisticky na hodnoty svetových
mien a neodpovedala reálnej hodnote čínskej meny. Hospodárske
reformy v Číne v 80tych rokoch minulého storočia spôsobili znehodnotenie miestnej meny, ktorá sa
mohla voľne obchodovať a tak našla svoj reálny kurz, ktorý bol nižší.
Jüan si však status voľne obchodovanej meny zachoval len krátko keď
sa v roku 1997 rozhodla čínska vláda naviazať kurz domácej meny na

americký dolár. Hodnota jedného
dolára bola stanovená na 8,3 CNY.
Na tejto hodnote sa jüan držal až
do roku 2005 kedy Čínska Ľudová
banka oznámila zrušenie fixácie
kurzu na dolár. Od roku 2005 do
súčasnosti funguje kurz jüanu na
princípe trhovej ekonomiky kedy
kurz vytvára ponuka a dopyt.
V tomto období rástla čínska ekonomika rekordne rýchlo, keď sa
HDP za 17 rokov zväčšil viac ako 7násobne. Táto ekonomická expanzia sa prejavila aj na kurze jüanu,
ktorý sa dostal na svoje maximá
voči doláru v roku 2013 kedy kurz
klesol až na 6 jüanov za 1 dolár čo
predstavovalo viac ako 25% posilnenie čínskej meny. Od roku 2013
až do súčasnosti sa kurz pohybuje
medzi 6 a 7 jüanmi za 1 dolár. Kurz
voči euru sa zmenil z 11 jüanov za
euro až aktuálnych 7,15 jüana za
euro. Silný jüan nie je pre Európu

a USA príliš pozitívnou správou.
Čína je totiž veľký exportér rôznych
manufaktúrnych výrobkov ako elektronika alebo oblečenie. Keďže ľudia v týchto spoločnostiach sú platení v jüanoch, tak je aj v záujme
manažérov fixovať ceny niektorých
výrobkov práve do jüanov. Silný
kurz jüanu potom spôsobí predraženie týchto výrobkov v dolárovom
alebo eurovom vyjadrení. Jüan je
zdá sa protiklad japonského jenu,
ktorého hodnota naopak od roku
1995 kontinuálne pomaly klesá najmä z menovej politiky Japonskej
Centrálnej banky. Aktuálne čínske
problémy s zadlženými developermi môžu byť veľký problém pre
čínsku ekonomiku čo by malo pravdepodobne aj vplyv na kurz jüanu,
ktorý by oslabil, čím by spravil import s Číny ešte viac cenovo dostupný.(mm)
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ECB sadzbu nemení
9.6.2022 opäť zasadala Európska
Centrálna Banka, ktorá rozhodovala
o ďalšom smerovaní menovej politiky. Kľúčová sadzba ostáva naďalej
nezmenená a ostáva na hodnote
0,00%. Vzhľadom na aktuálne vysokú infláciu však prezidentka ECB
Christine Lagardová signalizovala,
že sa ECB chystá zvyšovať kľúčovú
sadzbu o 25 bázických bodov na
júlovom a vzápätí aj na septembrovom zasadnutí. ECB zároveň ohlásila, že od 1.7.2022 ukončuje program
nákupu
aktív
APP.
V posledných mesiacoch bol objem
nákupu aktív v tomto programe
v objeme 30 miliárd €. Hlavným

dôvodom uťahovania menovej politiky je vysoká inflácia v eurozóne.
Hlavným rozhodovacím faktorom
ECB je ich inflačná predpoveď, ktorá sa v júni prvý krát dostala nad
hodnotu 2% v celom predikovanom
v období. Na konci tohto roka očakáva ECB infláciu na hodnote 6,8%.
V roku 2023 je aktuálna očakávaná
inflácia 3,5% a v roku 2024 2,1%.
V prípade, že by hodnota inflačných
predikcií pretrvávala na vyššej hodnote dlhšie môže v septembri zvýšiť
sadzbu aj výraznejšie. Napriek
mierne reštriktívnejšiemu tónu
z júnového zasadnutia boli celkové
očakávania trhu k tejto udalosti

ešte mierne reštriktívnejšie, čo spôsobilo oslabenie kurzu eura oproti
doláru, ktorý sa udržuje silný aj
vďaka politike FEDu. Hlavný menový pár klesol v priebehu pár hodín
z hodnoty 1,076 na 1,061. Prepadom reagoval dnes aj európsky akciový index Eurostoxx50, ktorý odpísal takmer 2%. ECB sa zároveň aj
vyjadrila k spreadu medzi Nemeckými a Talianskymi dlhopismi, ktorý
je rekordný od roku 2020.
V prípade zväčšovania tohto spreadu je ECB ochotná zaviesť určité
nástroje, ktoré by zabránili deleniu
trhu. (mm)

Inflácia v Česku naďalej láme rekordy
Rast cien v Českej Republike naďalej pokračuje rekordným tempom.
Medziročne vzrástli v máji ceny
spotrebného koša až o 16% čo je
najvyšší rast od decembra 1993
teda roku kedy samostatná ČR
vznikla. Najvýraznejšie sa pod tento
rast cien podpísal sektor bývanie
a energie, ktorý rástol o 21,3% ,
ceny v sektore prepravy rástli
22,6% a ceny v sektore reštaurácií

a hotelov rástli o 22,2%. Ceny potravín rástli o 15,1%. Na tento výrazný rast cien dlhodobo reaguje aj
ČNB, ktorá momentálne drží hlavnú
úrokovú sadzbu na hodnote 5,75%.
Po týchto dátach je však veľmi
pravdepodobné, že bude sadzbu
zvyšovať aj na najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 22.6. Aktuálne
sa očakáva zvýšenie na 7,25%. Pri
takejto vysokej inflácií by však ne-

bolo prekvapením ani keby sa ČNB
rozhodla šokovať trh a sadzbu by
zvýšila skokovo čím by mierne
zmrazila spotrebu a investície firiem. Očakávané je aj ochladenie
trhu nehnuteľností, ktoré sú pri
momentálnej ceny hypoték pre
väčšinu obyvateľstva nedostupné.
Naopak vysoké sadzby môžu pomôcť uchrániť úspory obyvateľov,
keďže sporiace účty v bankách na
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ktorých drží svoje prostriedky veľká
časť obyvateľstva budú ponúkať
vyššie úroky, čo skutočnú stratu
kúpnej sily zníži. V porovnaní
s pobalstkými krajinami ale aj Slo-

venska má v takejto situácií Česká
Republika výhodu vlastnej centrálnej banky. Sadzby v eurozóne sú
naďalej nulové, a kúpna sila obyva-

teľov Estónska alebo Litvy klesá
v porovnaní s ČR rýchlejšie.
(mm)
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AKTUÁLNY VÝVOJ NA TRHOCH
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SPRÁVY Z FINANČNÝCH TRHOV
→

Inflácia rástla od začiatku roka takmer vo všetkých krajinách. Postoj centrálnych bánk bol však rôzny.
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