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Šokující předpovědi Saxo Bank na rok 2014
Právě procházíme kritickým úsekem našich dějin - nejen pro celé 
lidstvo, ale hlavně pro finanční trhy. Toto dlouhé období světové 
hospodářské krize, které se táhne už příliš dlouho, se přitom za pár 
let bude označovat jako daleko důležitější, než byla Velká deprese. 
Centrální banky po celém světě spolu s politiky melou z posledního 
a zároveň se snaží vyhnout jakékoliv zodpovědnosti a skutečným 
reformám, které by nám pomohly posunout se dál. Už se zmůžou 
jen na suché konstatování, že trhy přece posilují, nebo se schovávají v 
kostelech, kde se modlí za lepší časy.

Když se zaměříme na bohatství a přerozdělování příjmů ve společnosti, 
vidíme v současnosti úplně pokřivený obraz. Politika vlád a centrálních 
bank totiž způsobuje, že z kvantitativního uvolňování a levných peněz 
těží jen 20 procent ekonomiky. Konkrétně jde o společnosti kotované 
na burzách a velké banky, kterým se nebývale daří. Ovšem zbývajících 
80 procent tvoří malé a střední podniky a průměrná pracovní síla, 
které se potýkají s nejnižším poměrem mezd k HDP v historii. Právě 
na ně nejvíce doléhají úsporná opatření a omezený přístup k úvěrům.

Rok 2014 by mohl (a měl by) být rokem, kdy bude mandát pro změnu 
nejen zcela nezbytný, ale taky konečně realizovaný. Změna však přijde 
jen tehdy, až všechno ostatní selže. Politici si to jen tak sami od sebe 
neuvědomí. V příštím roce se taky dočkáme velkého zklamání - to když 
ekonomiky Spojených států i Německa nebudou schopné vzchopit 
se a jejich růst zpomalí až k nule. Teprve to donutí politiky jednat - 
tehdy totiž zjistí, že vychvalování rostoucích trhů nebyla dostačující 
strategie. Bude potřeba zaměřit se na reálnou ekonomiku - ať už z 
pohledu politického či hospodářského.

Politici by se konečně měli probudit, jinak bude další výhled ekonomiky 
velmi zoufalý. Vysoká nezaměstnanost by pak mohla vést k růstu 
sociálního napětí. První zkouškou si projde Evropa – až se bude v 
květnu volit do Evropského parlamentu. Vážně totiž hrozí, že se občané 
razantně vyjádří proti evropskému společenství.

Neberte však moje slova jenom jako pesimistický výhled. Když se 
ohlédneme zpátky do historie, skutečné změny šly vždycky ruku 
v ruce s předchozími selháními. Z Velké deprese bychom si měli vzít 
jedno hlavní ponaučení: připustit si neúspěch 
urychluje cestu k lepší budoucnosti, i když si to 
v krátkodobém horizontu vyžádá velké oběti. 
Místo toho se však při vzpomínce na 25. výročí 
pádu Berlínské zdi nebezpečně rychle blížíme 
ekonomickému modelu, který připomíná 
neúspěšný experiment s názvem Sovětský 
svaz. Přestaňme se proto motat v kruhu 
a hrát si na schovávanou. Musíme si 
konečně připustit, že kvantitativní 
uvolňování není nic jiného než 
ekonomická závislost. A 
pak se konečně pohneme 
kupředu.

Hodně štěstí a 
naděje do roku 2014 

Steen Jakobsen
Chief Economist
Saxo Bank
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Evropská daň z bohatství 
zavání návratem ekonomiky 
sovětského typu 

PETER GARNRy 

“Velká pětka” technologického 
sektoru se v roce 2014 probudí 
s ošklivou kocovinou 
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až 10 procent. A právě to bude poslední krok k totalitnímu evropskému 
státu, přičemž váha osobnostních a vlastnických práv klesne na své 
dno. Kruh se uzavře a my budeme zpátky u modelu Sovětského svazu. 
Nejlepší proto bude nakoupit tvrdá aktiva a prodat nehmotný majetek 
podléhající inflaci. My bychom koupili burzovně obchodovaný zlatý 
fond SPDR Gold Shares (GlD:arcx) a pak bychom čekali, než překoná 
hodnotu 180. Prodali bychom naopak  rovnoměrně váženýkoš Hermes 
international (HRMS:xpar), lVMH (MC:xpar) a Sotheby’s (BiD:xnys), 
protože tento index podle našeho očekávání klesne z hodnoty 100 na 
50.
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Kruh se uzavřel, 
jsme zpátky 
u modelu 
Sovětského 
svazu

Evropská daň z bohatství zavání návratem 
ekonomiky sovětského typu

Deflace a nedostatečný růst ekonomiky vyvolá v roce 2014 mezi 
politiky vlnu paniky. Evropská komise (EK) proto představí pracovní 
skupinu, která zavede nejrůznější daně z bohatství pro každého, jehož 
úspory přesahují 100 000 euro nebo dolarů. Cílem této skupiny přitom 
bude vymýtit nerovnost mezi Evropany. Nejbohatší procento obyvatel 
tak odvede svůj “spravedlivý” podíl, a tím celé společnosti ulehčí. Na 
vytvoření “krizového polštáře”, který má v případě finanční a dluhové 
krize krýt náklady na záchranu bank a taky státní výdaje, by podle řady 
výzkumů akademiků a bank bylo třeba zavést daň z bohatství ve výši 5 

illustration: Chris Burke
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ConnECt with StEEn jaKoBSEn:
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Protiunijní spolek se stane největší 
skupinou v europarlamentu 

V příštím roce se od 22. do 25. května budou konat volby do 
Evropského parlamentu. Od roku 2009, kdy vstoupila v platnost 
lisabonská smlouva, se europarlament stal mocným spolutvůrcem 
právních předpisů. Současně má však od stejné chvíle silné pravomoci 
při výběru kandidáta na post prezidenta Evropské komise, který 
je výkonným orgánem Evropské unie. Přestože se volby konají na 
úrovni politických stran jednotlivých států, tak poté, co jsou členové 
parlamentu zvoleni, se většina z nich přidá k některé z nadnárodních 
politických frakcí. Po květnových volbách se tak největší skupinou v 
parlamentu stane panevropská protiunijní skupina, čítající zástupce 
britské Strany za nezávislost Spojeného království, euroskeptického 
uskupení Alternativa pro Německo, krajně pravicové francouzské 
Národní fronty a nizozemské Strany za nezávislost. Dohromady 
obsadí 275 křesel a nakonec se jim podaří oslabit tradiční politické 
skupiny. Zároveň si nový Evropský parlament zvolí předsedu brojícího 
proti unii a znemožní prezidentům a vládám evropských států, aby 
vybrali prezidenta Evropské komise. Evropa se tudíž ocitne zpátky 
v politickém a ekonomickém chaosu. Proto bychom nakoupili 
německé bundy a na krákto prodali španělské dluhopisy, a  
očekávali rozšíření spreadu na 300 bazických bodů.

Zároveň si nový 

Evropský parlament 

zvolí předsedu brojícího 

proti unii a znemožní 

prezidentům a vládám 

evropských států, aby 

vybrali prezidenta 

Evropské komise.
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Jenže menší skupina technologických akcií se obchoduje s obrovskou 
prémií, konkrétně 700 procent nad tržním ocenění. A to se skoro až 
příčí “Newtonovým zákonům” finančních trhů. Jde o akcie, které 
nazýváme jako “Velká pětka” technologického sektoru - Amazon, 
Netflix, Twitter, Pandora Media a yelp. Ocenění těchto akcií je výrazně 
nadhodnocené, a celá zkreslená prémie je založená na růstu, který 
přišel jako důsledek finanční krize. investoři však mají problém s tím 
narazit na nějaké dobré scénáře růstu, takže když občas dojde u 
souseda k nějakému neočekávanému propadu  vsadí na tituly s velmi 
chabými poměry riziko/výnos. Dalo by se to nazvat jako nafukování 

nové bubliny uprostřed té staré.

A poslední kapkou v nelogickém moři technologického 
sektoru bylo, když 23letý zakladatel firmy Snapchat 
odmítl nabídku facebooku a tři miliardy dolarů 
v hotovosti za její odkoupení. Snapchat přitom 
postrádá byznys model a generuje nulové příjmy, 
tudíž hodnota celé transakce nespočívala ve 
zvýšení cash flow ve prospěch facebooku. 
Naopak - šlo o destruktivní potenciál Snapchatu 
na facebook v případě, že by jeho oblíbenost 
vzrostla.

Právě tuto kreativní destrukci lze označit 
jako “temnou hmotu”, vůči které by měli být 
investoři opatrní. Zejména by měli zpozornět 
při extrémním nadhodnocení, které nyní v této 
malé skupině sektoru informačních technologií 

panuje. Abychom je mohli obchodovat, vytvoříme 
umělý rovnoměrně vážený index Velké Pětky, který 

poslední obchodní den v roce 2013 odstartuje z hodnoty 
100. Podle našeho souboru šokujících předpovědí se 

tento index během roku 2014 sníží na polovinu, tedy 50.

“Velká pětka” technologického sektoru se v 
roce 2014 probudí s ošklivou kocovinou

Americký sektor informačních technologií se obchoduje zhruba 15 
procent pod aktuálním oceněním indexu S&P 500, což je v ostrém 
kontrastu s historickým náskokem asi 160 procent ještě z doby tzv. 
dot-com bubliny. Technologické tituly máme obecně  rádi - jsou totiž 
hlavním tahounem růstu produktivity, kterou ekonomika potřebuje 
pro dlouhodobý růst bohatství obyvatel.
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ConnECt with PEtEr garnry:

Ovšem centrální banky si začínají osvojovat elegantní trik, kdy banka 
jednoduše odstraní své podíly na vládním dluhu. V případě Japonska by 
to znamenalo, že zmizí zhruba 15 procent státního dluhu. V podstatě 
jde o jednoduchý účetní fígl, který by se dal vyložit slovy: “ještě před 
chvílí tu byl a teď už není”.

Zoufalá japonská centrální banka umaže státní 
dluh poté, co USDjPy spadne pod 80

V roce 2014 se oživení světové ekonomiky citelně zpomalí, což oslabí 
riziková aktiva a donutí investory vrátit se zpátky k japonskému jenu. 
Měnový pár USDJPy tak spadne pod hodnotu 80, a investoři zažijí déjà 
vu z roku 2011. Zoufalá Japonská centrální banka (Bank of Japan - BoJ) 
proto bude nucena nějak “odstranit” všechny své státní dluhopisy, aby 
se tak dostala z deflační pasti, která zemi trápí už po dvě desetiletí. 
A protože nikdo neví, jaký bude mít tento účetní manévr vliv na 
sektor vládních institucí, výsledkem bude nervy drásající nejistota 
a potenciální katastrofa se zatím neznámými vedlejšími účinky. Zní 
to šíleně, že ano? Jenže právě teď, v dobách krize, je možné úplně 
všechno. 

Kvantitativní uvolňování je pro centrální banky v podstatě jakýsi 
nouzový východ. Vláda si díky němu může dovolit výrazné záporné 
úspory, aniž by současně vyvolávala tlak na růst úrokových sazeb 
a snižování vládních výdajů. Centrální banky nakupují státní dluh 
nepřímo prostřednictvím svých primárních dealerů, a navyšují tak 
procento státního dluhu vlastněného státním sektorem. inflace je nízká 
nejspíše proto, že masivní nákupy dluhu byly nahrazeny příklonem 
primárních dealerů k tzv. přebytečným rezervám. Tyto rezervy se 
přitom díky velmi nízké poptávce po úvěrech ze strany soukromého 
sektoru nenavyšovaly a nešly přímo do ekonomiky. Že by centrální 
banky objevily svatý grál?

Ne tak docela. Ve skutečnosti se vládní dluh v mnoha vyspělých 
ekonomikách ocitnul na neudržitelné trajektorii. Růst v těchto 
ekonomikách je přitom nejistý, a to i přes masivní stimuly státu. 
Nejzřetelněji se to projevuje v Japonsku, jehož státní dluh v poměru k 
HDP činí kolem 215 procent a podle předpokladů dále poroste. Japonsko 
je kvůli demografickým poměrům neustále vystaveno deflačním 
tlakům, a tudíž by se mohla dluhová zátěž brzy stát neudržitelnou. 
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“Řecké HDP se vrátí do 
černých čísel (za rok vzroste o 
2 procenta).”

George Elliot předpovídá:

Konstantinos Tzavras předpovídá:

“Mark Carney opustí Centrální banku Velké 
Británie (Bank of England), aby se mohl stát 
farmářem na Novém Zélandu. V jeho manažerské 
schopnosti totiž už nikdo nevěří.”

Ole Sørensen předpovídá:

“OECD se rozhodne do roku 
2015 zavést globální daň. Tím 
však trhy pošle o 20 procent 
níže.”

“Akcie Twitteru spadnou v roce 2014 až na polovinu své 
původní upisovací hodnoty.” 

Humphrey McCarthy předpovídá:

Søren Møller předpovídá:

“Index S&P 500 se do 1. února pro-
padne až na číslo 800. Nasdaq 100 
pak klesne na hodnotu 2 250.”

James Benjamin předpovídá: 

“Nejméně jeden vyspělý stát vyhlá-
sí stanné právo poté, co u něj dojde 
k ještě větší úvěrové katastrofě, 
než představoval pád Lehman 
Brothers.”

Paolo předpovídá: 

“Trojka (tedy ECB, EU a MMF) vyrazí na svou misi do Itálie (kvůli novým italským volbám).”

“Německo se rozhodne opustit euro.”

Michiel Smits předpovídá:

“Německá ekonomika spadne do recese, zatímco v Řecku 
a Španělsku nastane revoluce. A svůj úřad bude muset 
opustit i francouzský prezident François Hollande.”

Joao Carlos předpovídá:

“Portugalsko se nevyhne kontrolám kapitálu.” “Bitcoin
čeká pád
na jedno-

ciferné
hodnoty.”

“Řecko odmítne euro a vrátí se k drachmě.”

Johann Mare předpovídá:

“OPEC se rozhodne opustit dolar při stanovování cen 
ropy. Na místo toho zvolí košík měn založený na euru/
yenu/jüanu.”

“Norská ekonomika kvůli propadu cen ropy sklouzne do 
recese.”

Christian Mørk Lauridsen předpovídá:

Scott Schuberg předpovídá:

“Cena americké ropy WTI se pro-
padne do rozmezí 60 a 70 dolarů. 
Důvodem bude produkce ropy 
ze zemí organizace OPEC, větší 
množství americké ropy z břidlic a 
také šílená snaha vytěžit co nejvíce 
- ať už z Mexického zálivu nebo 
celých Spojených států.”

Nejlepší předpověď: Johann Mare

“Jihoafrická republika zažije velkou politickou rošádu, která 
povede k rozštěpení vládnoucí strany. Následovat pak 
bude extrémní vlna násilí. To se projeví ve vysokých cenách 
průmyslových výrobků. Když k tomu přičteme pád ceny zlata 
na 1100 dolarů za unci, dočkáme se ukončení činnosti až 50 
procent zlatých dolů.”

“Inflace bude raketově stoupat, a to až na dvouciferné hod-
noty (zhruba o 15 procent). Měnový pád USDZAR atakuje 
hranici 22.”

“Vítejte v ‘Jižním Zimbabwe’.”

fxtime předpovídá: 

“Spojeným státům se 
nepodaří včas splatit dluho-
pisy. Čína tak bude muset 
přeskupit svoje finanční 
pozice a spokojit se se sym-
bolickou jedno- procentní 
platbou. To bude mít dale-
kosáhlé důsledky.” 

Ian Murphy předpovídá:

“Velká Británie bude muset opustit Ev-
ropskou unii. Tomu bude předcházet 
vytvoření smlouvy o zpětném přistoupení 
podmíněném přijetím eura. EU se totiž 
bude chtít zbavit separatistů. Zejména 
skotské hlasování o nezávislosti donutí 
Brusel k tomu, aby Londýnu ukázal dveře.”

Vanessa Sabbatini předpovídá:

“Jihoafrický rand se opět zasekne v rozmezí R7 vůči dolaru. 
Navíc se rozhodne adoptovat euro.”

Pier Paolo Taddonio předpovídá:

“Z Fedu přijdou negativní 
zprávy -debata o kvantita-
tivním uvolňování se už totiž 
netočí kolem jeho ukončení, 
ale spíše jde o to, jak jej pod ve-
dením Yellenové zefektivnit.” 

Makroekonomika

Akcie
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Komodity

20
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které pro vás vybrali naši analytici
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Spojené státy obchází strašák deflace

i když zlepšení řady ekonomických dat může nasvědčovat tomu, že 
je americká ekonomika silnější, zůstává federální výbor pro volný trh 
(federal Open Market Committee - fOMC) skeptický. A má k tomu 
dobrý důvod. Křehkou rovnováhu na realitním trhu dokládá jen mírný 
nárůst výnosů z poloviny roku 2013. Prodeje nových domů proto v 
červenci klesly na roční minimum. A přestože počet nezaměstnaných 
díky tvorbě míst ve všech průmyslových odvětvích klesl, mzdy jim 
nerostly. Na leden pak má Kongres přichystané druhé dějství hry s 
názvem “Jak oslabit americkou ekonomiku”, a tak by investice, trh 
práce i spotřebitelská důvěra mohly utrpět další šrámy. To bude příští 
rok srážet inflaci směrem dolů, takže se hlavním bodem agendy výboru 
fOMC opět stane problém deflace. Vhodnou strategií pro tento scénář 
by bylo zaujmout dlouhé pozice u desetiletých amerických státních 
dluhopisů, jejichž výnosy by v roce 2014 mohly podle nás dosáhnout 
1,5 procenta.

Kongres v lednu předvede 
druhé dějství hry s názvem 
‘jak oslabit americkou 
ekonomiku’
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ConnECt with maDS KoEfoED:

Kvantitativní uvolňování a nejvyšší 
sázka na hypotéky

Stačí letmý pohled a mohli byste si začít myslet, že se americká 
ekonomika chystá zrychlit svoje tempo. Ovšem to je jen iluze 
podpořená třetím kolem kvantitativního uvolňování, jehož 
prostřednictvím výbor fOMC pumpuje měsíčně do ekonomiky 85 
miliard dolarů. Tyto nákupy aktiv srazily náklady na úroky a riziková 
aktiva naopak vystřelila až ke hvězdám, čímž se vytvořil umělý 
dojem o lepším stavu ekonomiky. Jenže ta má vážné problémy. 
Zatímco probíhá oddlužování soukromého sektoru, bojuje realitní 
trh s neustálými výkyvy úrokových sazeb, výdaje ve veřejném sektoru 
klesají a zaměstnanosti v soukromém sektoru je slabá. Všech těchto 
faktorů je si fOMC dobře vědom. Zvláště trh s nemovitostmi potřebuje 
udržovat při životě, takže výbor vsadí v roce 2014 na hypoteční trh 
všechny své karty. Z třetí vlny kvantitativního uvolňování přitom 
udělá 100procentní podporu nákupu hypotečních zástavních listů 
(mortgage-backed securities - MBS) a navýší - zapomeňte na řeči o 
ukončování programu nákupů aktiv - celkový objem podpory na 
více než 100 miliard dolarů měsíčně. Trh s bydlením opět pocítí 
slabé chvilky a burzovně obchodovaný fond Vanguard REiT ETf 
citelně klesne. A to až na 30 dolarů za jednotku, tedy nejnižší 
úroveň od roku 2009.

Zvláště trh s nemovitostmi 
potřebuje udržovat při 
životě, takže výbor 
vsadí v roce 2014 
na hypoteční trh 
všechny své karty.

Watch Mads 

Koefoed’s video
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producenti ropy totiž nedokáží zareagovat na 
novou situaci

Světové ropné trhy v současnosti procházejí přechodným obdobím, 
během kterého roste produkce ropy získávané prostřednictvím 
nekonvenčních metod (zejména pak ve Spojených státech a Kanadě), 
ale zároveň se zvyšuje i produkce ropy ze strany Saúdské Arábie. 
Navzdory několika narušením dodávek se tak podařilo ceny ropy 
stabilizovat. V posledních třech letech se cena ropy Brent pohybovala 
průměrně kolem 110 dolarů za barel a v roce 2014 by se podle 
předpovědí měla ustálit na 105 dolarech za barel.

Dodávky ropy ze  zemí mimo uskupení OPEC by se měly navýšit o 
více než 1,5 milionu barelů za den a ve hře jsou další dva miliony, 

pokud se zmírní výpadky černého zlata z libye a sankce proti íránu. 
Světový trh tak bude ropou doslova zaplaven. Producenti této suroviny 
se budou muset společně dohodnout a těžbu omezit. Hedgeové fondy 
pak na nastalou situaci zareagují masivním budováním krátkých pozic, 
k čemuž přistoupí poprvé po několika letech.

To vše srazí cenu ropy Brent až na 80 dolarů za barel - hlavním důvodem 
přitom bude, že většina producentů ropy, ve snaze udržet vysoké ceny, 
nebude schopná operativně zareagovat na novou situaci. Producenti 
z Ruska a většiny zemí z organizace OPEC budou mít spoustu práce s 
vybalancováním svých rozpočtů, zatímco ti američtí se budou zdráhat 
- především oni totiž potřebují, aby byly ceny ropy nahoře. Jinak by se 
jim nákladná těžba z břidlic zdaleka nevyplatila.

A až se producenti konečně dostanou k omezování těžby, ropa dostane 
silný implulz. Celý průmysl si nakonec uvědomí, že vysoké ceny nejsou 
samozřejmostí.

Světový trh bude ropou 
doslova zaplaven
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Německá ekonomika v posledních pěti letech, tedy od začátku světové 
recese, zbytek eurozóny překonávala. Jenže tak dobré výkony už v 
roce 2014 podávat nebude a předpověď, která počítá s 1,7procentním 
růstem ekonomiky, skončí hlubokým zklamáním. léta německé 
spořivosti se promítla také na vztahu se Spojenými státy, které se na 
Německo upínaly jako na největší ekonomiku eurozóny. Jenže nyní se 
zdá, že se USA a další klíčové ekonomiky už nebudou tolik podílet 
na dovozu německého zboží. Když k tomu přičteme klesající ceny 
energií ve Spojených státech, které nutí německé firmy přesouvat 
svou produkci dále na západ, nižší konkurenceschopnost způsobenou 
růstem reálných mezd, pravděpodobné požadavky ze strany SPD 
jakožto nového koaličního partnera na zlepšení životní úrovně nižší a 
střední třídy obyvatel Německa, a taky rozvíjející se Čínu, která se chce 
po nedávném zasedání komunistické strany více soustředit na domácí 
spotřebu, nutně nám z toho vychází překvapivý propad ekonomické 
aktivity. Výstup ekonomiky bude v příštím roce nižší, než se všeobecně 
čekalo - a to se přitom předpovídal růst. Výnos německých desetiletých 
státních dluhopisů pak klesne na jedno procento.

ConnECt with olE S. hanSEn:

Watch  

Ole S. Hansen’s 

video

léta německé spořivosti se 

promítla také na vztahu se 

Spojenými státy, které se 

na německo upínaly jako 

na největší ekonomiku 

eurozóny. 

share on:Komodity MakroekonoMika ForexAkcie Vaše šokující předpoVědiŠokující předpovědi pro rok 2014 

https://twitter.com/Ole_S_Hansen
mailto:OLH%40saxobank.com?subject=
http://www.tradingfloor.com/traders/ole-hansen?cmpid=OPArticleDec2013
http://www.tradingfloor.com/posts/outrageous-predictions-2014-ole-hansen-423627342?cmpid=OPArticleDec2013
http://www.tradingfloor.com/posts/outrageous-predictions-2014-ole-hansen-423627342?cmpid=OPArticleDec2013
https://twitter.com/tradingfloorcom
https://www.facebook.com/Tradingfloorcom?hc_location=stream
http://www.linkedin.com/company/tradingfloor-com?trk=top_nav_home
https://plus.google.com/100054100940068010150/posts?hl=de


illustration: Chris Burke

index CaC klesne o 40 procent

Bublina na akciových trzích, za kterou stojí kvantitativní uvolňování, 
se bude v roce 2014 dále nafukovat. Pak ovšem akcie tvrdě narazí a 
prudce klesnou - to když si trhy uvědomí, že jediným tahounem jejich 
růstu byla “teorie většího blázna”. Například ve francii se malátnost 
tamní ekonomiky pod špatným vládnutím kabinetu françoise 
Hollanda jenom zhoršuje. Prezident a jeho tým totiž nejsou schopní 
vyřešit problém, proč není francie konkurenceschopná nebo proč 
není schopná vykřesat ani jiskřičku růstu. francouzský realitní trh se 
ještě od začátku krize nestačil vzpamatovat. V roce 2014 dokonce 
bude následovat případ Nizozemska a roku 2012 a spadne ještě více, 
což opět naruší spotřebu domácností a důvěru v ekonomiku. index 
CAC 40 příští rok klesne o více než 40 procent oproti maximům z 
konce roku 2013, neboť investoři budou hledat únikové cesty z této 
nepříjemné situace.

malátnost francouzské 
ekonomiky se pod špatným 
vládnutím kabinetu 
françoise hollanda jen 
zhoršuje
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ConnECt with john j. harDy:

Pomalu jim dochází čas a 

nakonec jim zbude jen jeden 

nástroj - slabší měna. 

měny “křehké pětky” klesnou 
proti dolaru o 25 procent

Spolu s očekávaným ukončováním kvantitativního uvolňování ve 
Spojených státech by měl přijít i návrat světových úrokových sazeb 
k normálu, respektive růstu. To u kapitálu povede k vyšším mezním 
nákladům.

Státy s narůstajícími deficity běžného účtu nakonec doplatí na to, 
že se bude snižovat chuť světových investorů riskovat. V důsledku 
toho by mohly jejich měny oslabit, zejména pak vůči americkému 
dolaru. Konkrétně se to dotkne následujících pěti zemí: Brazílie, indie, 
Jihoafrické republiky, indonésie a Turecka. 

Všechny tyto státy v uplynulých deseti letech dramaticky rostly, 
což přilákalo miliardy dolarů ve formě přímých zahraničních 
investic (foreign direct investment - fDi). Jenže zatímco přísun 
levných peněz začal polevovat, deficit jejich běžného účtu 
narůstal. 
 “Křehká pětka” se bude potýkat s rostoucími výdaji 
kvůli dražší pracovní síle, a tudíž se nevyhne ani tlaku 
na snižování síly své měny. Květnové volby v indii a 
červencové v indonésii by mohly zbrzdit zavádění 
reforem nutných pro ekonomické oživení. O 
to více pak budou zranitelnější. Pomalu jim 
dochází čas a nakonec jim zbude jen jeden 
nástroj - slabší měna. Proto bychom prodali 
rovnoměrně vážený koš měn “křehké 
pětky”, a počkali si na 10procentní 
návratnost.
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Watch  

John J. Hardy´s 

video
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This investment research has not been prepared in accordance with legal requirements 
designed to promote the independence of investment research. Further it is not subject 
to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. 
Saxo Bank, its affiliates or staff, may perform services for, solicit business from, hold 
long or short positions in, or otherwise be interested in the investments (including 
derivatives), of any
issuer mentioned herein. 

None of the information contained herein constitutes an offer (or solicitation of 
an offer) to buy or sell any currency, product or financial instrument, to make any 
investment, or to participate in any particular trading strategy.

This material is produced for marketing and/or informational purposes only and 
Saxo Bank A/S and its owners, subsidiaries and affiliates whether acting directly 
or through branch offices (“Saxo Bank”) make no representation or warranty, and 
assume no liability, for the accuracy or completeness of the information provided 
herein. In providing this material Saxo Bank has not taken into account any particular 
recipient’s investment objectives, special investment goals, financial situation, and 
specific needs and demands and nothing herein is intended as a recommendation 
for any recipient to invest or divest in a particular manner and Saxo Bank assumes no 
liability for any recipient sustaining a loss from trading in accordance with a perceived 
recommendation. All investments entail a risk and may result in both profits and 
losses. In particular investments in leveraged products, such as but not limited to 
foreign exchange, derivates and commodities can be very speculative and profits and 
losses may fluctuate both violently and rapidly. Speculative trading is not suitable for 
all investors and all recipients should carefully consider their financial situation and 
consult financial advisor(s) in order to understand the risks involved and ensure the 
suitability of thei  situation prior to making any investment, divestment or entering into 
any transaction. Any mentioning herein, if any, of any risk may not be, and should not 
be considered to be, neither a comprehensive disclosure or risks nor a comprehensive 
description such risks. Any expression of opinion may be personal to the author and 
may not reflect the opinion of Saxo Bank and all expressions of opinion are subject to 
change without notice (neither prior nor subsequent).

Saxo Bank A/S · Philip Heymans Allé 15 · 2900 Hellerup · Denmark · Telephone: +45 39 77 40 00 · www.saxobank.com

NON-INDEPENDENT INVESTMENT RESEARCH DISCLAIMER

This communication refers to past performance. Past performance is not a reliable 
indicator of future performance. Indications of past performance displayed on this 
communication will not necessarily be repeated in the future. No representation is 
being made that any investment will or is likely to achieve profits or losses similar to 
those achieved in the past, or that significant losses will be avoided.

Statements contained on this communication that are not historical facts and which 
may be simulated past performance or future performance data are based on current 
expectations, estimates, projections, opinions and beliefs of the Saxo Bank Group. Such 
statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, and 
undue reliance should not be placed thereon. Additionally, this communication may 
contain ‘forward-looking statements’. Actual events or results or actual performance 
may differ materially from those reflected or contemplated in such forward-looking 
statements. 

This material is confidential and should not be copied, distributed, published or 
reproduced in whole or in part or disclosed by recipients to any other person. 

Any information or opinions in this material are not intended for distribution to, or 
use by, any person in any jurisdiction or country where such distribution or use would 
be unlawful. The information in this document is not directed at or intended for “US 
Persons” within the meaning of the United States Securities Act of 1993, as amended 
and the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended. 

This disclaimer is subject to Saxo Bank’s Full Disclaimer available at 
www.saxobank.com/disclaimer
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