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Vývoj finančních trhů v srpnu 2012 a výhled na další měsíce 

Eurozóna: Poté, co počátkem srpna ECB oznámila plán nákupů vládních dluhopisů, strávily trhy většinu měsíce vyčkáváním na detaily 
tohoto plánu. Na tiskové konferenci po svém zářijovém zasedání ECB s detaily skutečně přišla a prvotní reakce trhů je ve znamení růstu 
cen rizikových aktiv. Nyní jsou na tahu vlády a další evropské instituce - důležitý bude říjnový summit EU. 
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ECB -  Quarterly Macro Forecast (Sept. 2012 vs. June 2012)

2011(act) 2012 (new/old) 2013 (new/old)

HICP (Total) 2,7 2,5       (2,4) 1,9      (1,6)

GDP TOTAL 1,5 -0,4      (-0,1) 0,5      (1,0)

C 0,2 -0,9      (-0,4) 0,0      (0,5)

G -0,3 -0,5      (-0,2) -0,2      (0,0)

GFCC 1,5 -3,3      (-2,1) 0,5      (1,5)

X 6,4 3,1      (3,1) 4,6      (5,0)

M 4,2 0,0      (1,1) 3,7      (4,4)

C ~ household consumption; G ~ government consumption;

GFCC ~ gross fixed capital creation; X ~ exports, M ~ imports.
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ČR: Očekáváme, že ČNB na svém zasedání koncem září sníží svou repo sazbu ze stávající úrovně 0,50 %. 
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Akciové trhy: srpnový klid před bouří? 

Relativní vývoj hlavních akciových indexů od 

počátku roku 2012
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Kreditní trhy: Utahování spreadů pokračovalo, konec měsíce přinesl mírnou korekci 

Defaultní míry, nové úpisy a poptávka po kreditu 

Krátkodobý výhled 

iBoxx IG € Corp. Asset Swap Spreads

iTraxx indices

Global speculative default rate (Moody's)
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KONTAKTY 

Jáč Radomír 

Hanzo Ján 

Koňák Ondřej 

Kuběnka Miroslav 

 

 

 Disclaimer: 

 

Generali PPF Asset Management, a.s. (dále jen „Společnost“) poskytuje veškeré informace s náležitou péčí, 

avšak činí tak bez nároku na správnost, úplnost či přesnost poskytovaných dat a informací.  

 

Popisy, hodnocení  a závěry (dále jen „Vyjádření“) poskytované formou různých textů odrážejí názory autora 

daného textu a jsou poplatné času jejich vytvoření. Vyjádření prezentovaná v těchto textech nemusí být vždy 

aktuální nebo je autor může následně pozměnit např. na základě změny vnějších faktorů, ale již bez následné 

změny původního textu. Vyjádření se mohou měnit bez předchozího upozornění autora či Společnosti. 

 

Všechna poskytnutá historická data mají pouze omezenou informační hodnotu a z historických hodnot nelze 

předjímat budoucí stav. 

 

Veškeré informace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely a nelze je považovat za formu reklamy, 

doporučení ani žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních či daňových záležitostí. 

Vyjádření poskytnutá Společností nemohou být využita jako základ pro nějaké konání či rozhodnutí a ani 

nepředstavují jakoukoliv nabídku či pobídku k obchodování s jakýmikoliv finančními nástroji. Vyjádření 

nezohledňují konkrétní a jedinečnou situaci adresáta Vyjádření. Zároveň nejsou určeny jako zprostředkovatelská 

služba pro uzavření obchodů s jakýmikoliv finančními nástroji či zprostředkování služby jakékoliv povahy. 

 

Autoři jednotlivých textů jsou zaměstnanci Společnosti a žádná část odměn těchto zaměstnanců nebyla a nebude, 

přímo či nepřímo, spojena s konkrétními Vyjádřeními. Je-li v textu zmínka o České národní bance (která 

vykonává nad Společností dozor), jiném tuzemském či zahraničním správním úřadu nebo instituci vykonávající 

dozor nad finančním trhem, nelze z této zmínky vyvozovat, že tyto instituce zaručují výnosy plynoucí z finančních 

nástrojů či investičních služeb v textu zmíněných či že tyto instituce takové nástroje či služby doporučují. 

 

Společnost a/nebo společnosti, které tvoří se Společností koncern, její výkonné orgány, vedení a zaměstnanci 

mohou mít zájmy spojené s finančními nástroji, jichž se týkají informace prezentované v poskytovaných textech a 

s Vyjádřeními s nimi souvisejícími. 

 

Osoby, do jejichž dispozice se dostanou texty s Vyjádřeními, by se měly řádně informovat na existenci omezení 

distribuce těchto textů z důvodů různé právní úpravy v jednotlivých zemích světa a měly by si být vědomy, že 

nerespektování takového omezení může dojít k porušení zákonů příslušné země. 

 

------- ------- ------- 

 

Tento dokument (a jeho přílohy) je určen výhradně jeho adresátovi (adresátům) a může obsahovat právně 

chráněné a/nebo důvěrné informace. 

 

Šíření, prozrazení nebo jakákoliv jiná neautorizovaná manipulace s tímto dokumentem je zakázána. Pokud jste 

jej obdržel(a) omylem, okamžitě jej smažte a neprodleně informujte jeho odesílatele. 

 


