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Fed je jestřábí, inflace v USA na 40letých maximech

Federální výbor pro volný trh měl 26. ledna 2022 další důležitou 

schůzi, která měla přinést nové informace o budoucí měnové 

politice. Bohužel lednová schůze trhy jednak neuklidnila a na 

zásadní otázky jsme také nedostali odpovědi. Federální rezervní 

banka (Fed) však přišla s něčím novým, o čemž veřejnosti po 

prosincovém zasedání nic neřekla. 

Z FOMC Minutes, které se zveřejňuje až po určitém čase po 

zasedání, vyplynula důležitá informace. Fed totiž plánuje snížení 

objemu aktiv ve své rozvaze, čemuž se říká kvantitativní utahování 

(QT). Čili se jedná o opak ke kvantitativnímu uvolňování (QE). Bylo 

to něco v podstatě neočekávaného, protože z úst představitelů 

Fedu jsme takové plány nezaznamenali.

Až po lednovém zasedání bylo skutečně řečeno, že má Fed v plánu 

snížení své bilance. A dle slov Jeroma Powella se bude jednat  

o dost velké objemy a v rychlém tempu. Nebylo už ovšem nijak 

specifikováno, kdy americká centrální banka s touto politikou 

začne. Předseda Fedu pouze konstatoval, že QT započne až někdy 

v době po prvním zvyšování základní úrokové sazby. Z toho lze 

odhadovat, že jde pravděpodobně o druhou polovinu letošního 

roku. Možná to přijde už v létě. 

Co se týče samotného zvyšování základní úrokové sazby, obecně se 

předpokládalo, že Fed oznámí první "hike" na březen. Tedy na další 

zasedání FOMC. Překvapivě se nic takového nestalo. Respektive 

datum nebylo specifikováno, ale z těch dodaných informací to 

nepřímo vyplývá. V tomto ohledu je proto situace stejná jako po 

prosincovém zasedání, protože od té doby míří odhady právě na 

březen. 

Předseda Fedu Jerome Powell mimo jiné konstatoval další 

důležitou věc. Dle něj je americká ekonomika ve velmi dobrém 

stavu. Především pochválil silný trh práce. Dle jeho slov je 

ekonomika v mnohem lepším stavu než v roce 2015. V řečené době 

americká centrální banka zvyšovala sazby každé zasedání o 0,25 

procentního bodu. Je proto i určitě na místě přemýšlet nad tím, zda 

nedojde k zvyšování rovnou o 0,5 procentního bodu.

Že může přijít mnohem radikálnější "hike“ je i reálné díky stále 

akcelerující inflaci. Meziroční inflace ve Spojených státech zase 

stoupla. Za říjen meziročně dosahovala 6,2 %, v listopadu se inflace 

vyšplhala až na 6,8 % a za prosinec máme 40letý rekord v podobě 

7 %. Těch 7 % byl dokonce i odhad, který se skutečně vyplnil. Bylo 

řečeno, že měnová autorita chce předejít možnosti, že vysoká 

inflace zakoření natolik, že se tento fenomén stane trvalým. Zvýšení 

úrokových sazeb na březnovém FOMC je proto jisté. 

Nákupy aktiv v rámci kvantitativního uvolňování jsou od března 

minulostí. Nákupy probíhaly v měsíčních nákupech o 120 miliardách 

USD. Už na konci listopadu mělo z tohoto objemu dojít ke snížení  

o 15 miliard USD. Fed zmíněné snižování urychlil. Bylo avizováno, že 

za únor budou celkové objemy nákupů čítat "pouhých“ 30 miliard 

USD. Kvantitativní uvolňování proto po dlouhé době spěje ke svému 

konci. 

Inflace pořád akceleruje, ale Evropská centrální banka nezasáhne

Uběhl další měsíc a my díky tomu máme nová inflační data  

z eurozóny. Dle čerstvých dat dosahovala meziroční inflace  

v eurozóně za prosinec 5 %, což je v negativním slova smyslu další 

rekord, neboť obdobně vysoká inflace byla naposledy na počátku 

90. let. Je vskutku zajímavé sledovat, že je eurozóna natolik vzdálená 

od makroekonomické rovnováhy a v čase se vrátila o 30 let zpátky.

Leč reakce Evropské centrální banky (ECB) je pořád stejná. Měnová 

autorita v eurozóně jaksi pořád tento problém ignoruje. Pokud 

nedojde k nějaké radikální změně v myšlení, pořád platí, že první 

zvýšení sazeb přijde až v následujícím roce. Problém je v tom, že 

vysoká inflace sama o sobě nezmizí. Centrální banky nemají nic 

jiného kromě ovlivňování krátkodobých úrokových měr. 

Evropská centrální banka má zasedání začátkem února, ale absolutně 

se nepředpokládá, že by svou měnovou politiku výrazně upravili. 

Pravdou je, že moc manévrovacího prostoru nemají. Dost možná 

mají i informace, které veřejnost nemá. Spekuluje se logicky nad tím, 

že jižní státy eurozóny zvyšování sazeb nezvládnou, protože jsou  

v dluhových pastech. Samozřejmě jistotu nemáme. Víme akorát, že 

náklady na dluh mohou být natolik neúnosné, až státy jako je Itálie, 

Španělsko a Řecko zbankrotují. 
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Česká národní banka zůstává jestřábem, tuzemská inflace až na 10 %?

Česká národní banka (ČNB) zůstává ve svém jestřábím módu. A má to své opodstatnění, protože inflace pořád akceleruje. Za prosi-
nec dosáhla 6,6 % a ČNB dokonce nově avizuje, že se pravděpodobně přiblížíme až k 10 %. Tohle už je samozřejmě dost nebezpečná 
úroveň, neboť se jedná o tzv. pádivou inflaci. Čím vyšší inflace, tím těžší je se ji zbavit. Vysoká inflace není nic jiného než makroeko-
nomická nerovnováha. A čím dále jsme od nerovnováhy, tím radikálnější musí být politika měnové autority. 

ČNB v prosinci zvýšila sazby (2T Repo sazba) o celý procentní bod na 3,75 %. A nyní je prakticky jisté, že úrokové sazby půjdou až 
na 5 %. V rámci únorového zasedání bankovní rady nejspíš dojde ke schválení zvýšení o 0,75 procentního bodu. A v březnu můžeme 
počítat s posledním navýšením o 0,5 procentního – 5 %.

ČNB slibuje, že pak bude konec tohoto cyklu. Čili těch 5 % je v roce 2022 maximum, kam základní úroková sazba půjde. Samozřejmě 
záleží na datech a vyplývajících projekcí. Nicméně měnová politika má relativně dlouhé zpoždění. Laicky řečeno trvá, než lze vliv 
nové měnové politiky na datech vidět. Což odpovídá až druhé polovině léta. 
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Dolarový index (DXY) se lidově řečeno utrhl zase ze řetězu. To nám 
říká, že poptávka po likviditě zase stoupá. A rostoucí poptávka 
po likviditě implikuje tzv. risk-off prostředí (investoři jsou rizikově 
averzní). Což jednoduše znamená, že u investorů stoupají obavy 
z budoucího tržního vývoje, takže poptávají peněžní prostředky 
(likviditu), aby se do něčeho "ukryli“. Z toho i vychází takové to 
známé rčení "Cash is the king“. 

Takže kurz dolarového indexu po několik týdnů konsolidoval mezi 
S/R levely 97 – 95,7 bodů. Leč kolem 10. ledna dolarový index 
výrazněji oslabil, díky čemuž jsme se dostali na S/R level 94,6 
bodů. Zde ovšem kurz příliš dlouho nesetrval. Velmi rychle přišel 
odraz, který nás dostal zpátky k S/R levelu 95,6 bodů. 

Pak bylo pro dolarový index hodně klíčové, co řekl Jerome Powell 
během tiskové konference z 26. ledna. Celkové vyznění bylo 
na jednu stranu víceméně jestřábí a na druhou stranu to bylo 
takové nemastné neslané. Ani jedno moc nepřidá na sebedůvěře 
investorů a pro podstatnou část z nich to byl dostatečný důvod, 
aby poptávali dolar. 

Což kurz dolarového indexu katapultovalo až k S/R levelu 91,14 
bodů. Pro dolarový index se jednalo o jedno z nejsilnějších období 
za posledních asi 13 měsíců. Avizovaná jestřábí politika ze strany 
Federální rezervní banky je samozřejmě nanejvýš býčí. Díky 
tomu se index dostal na úrovně, kde byl naposledy na přelomu 
2019/2020. 

Kurzové hladiny na 97,14 bodů už jsou proto dost rizikové 
teritorium. Respektive riziková aktiva mohou dostat tvrdou ránu. 
Je to dáno tím, že pokud silná poptávka po dolarech, likvidita na 
těchto trzích může za určitých okolností "vyschnout“. Je proto 
třeba dbát zvýšené opatrnosti a chápat potenciální rizika. 

POSTŘEHY AKCIOVÉHO OBCHODNÍKA

Akciový trh v podobě nejdůležitějšího indexu S&P 500 má své 
historické maximum na zhruba 4 800 bodů. Jak z grafu ovšem 
vyplývá, celý leden je víceméně klesající. Celkově tak index ztratil 
asi 12 %, část těchto ztrát byla však umazána. Největší volatilita 
byla právě poslední lednový obchodní týden, což bylo přirozeně 
způsobené posledním vyjádřením předsedy Fedu. 

Krátce před zasedáním FOMC kurz otestoval klíčový S/R level  
4 250 bodů. Reakce byla skvělá, neboť se býkům povedlo propad  
z 24. ledna úplně vykoupit. Výsledkem je, že denní svíce zavřela 
jako učebnicový Pin bar. Po takové reakci by se dalo předpokládat, 
že růst začne akcelerovat. Ale s blížícím se zasedáním zůstával trh 
24 hodin spíše nečinný. 

Těsně po zveřejnění stanoviska FOMC byla tendence zase růst. 
Oficiální písemné stanovisko totiž bylo prakticky to samé, co 
vydali v prosinci. Pouze byly některé texty zkrácené. Pak ale přišla 
samotná tiskovka, která s celým trhem hrozně zamávala. Přišlo 
drastické zamítnutí, díky čemuž svíce z 26. ledna vypadá vážně 
hrozně. 

I následující dny se na trhu drží znatelně vyšší volatilita, ale index 
se po technické stránce nikam prozatím neposunul. Pořád se kurz 
zdržuje v blízkosti S/R levelu 4 250 bodů. 
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Leden byl pro bitcoin taktéž klesající. Většinu zisků, kterých trh 
s bitcoinem v období červenec 2021 až začátek listopadu 2021 
dosáhl, byla umazána. Bitcoin tak od svého historického maxima 
až po tržní minimum ztratil asi 52 %. Část těchto ztrát se povedlo 
zredukovat. Tržní minimum máme momentálně na 32 855 USD. 

Když bitcoin ztratil klíčový S/R level 42 000 USD a následně i 37 
000 USD, tržní účastníci už očekávali otestování low z minulého 
roku na 30 000 USD. Nicméně se býkům povedl slušný odraz 
mnohem dříve. Výsledkem je, že svíce z 24. ledna má vskutku býčí 
podobu. Vlastně byl tržní vývoj prakticky totožný s tím, co šlo 
sledovat na akciovém trhu. 

Kurz bitcoinu se dostal zpátky nad 37 000 USD, ale není žádná 
jistota, že máme za sebou definitivní dno. Neproběhla totiž žádná 
konsolidace a hlavně jsme byli ochuzeni o retestování minima  
z minulého roku. Celý ten soustavný pokles byl docela masivní. 
Proto by mělo logiku, aby kurz prvně zkonsolidoval nejsilnější 
support, který je dostupný. 

POHLED NA TRH KRYPTOMĚN

graf 003
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New York - Americká farmaceutická společnost Pfizer loni zvýšila 
tržby o 95 procent na 81,3 miliardy dolarů (1,7 bilionu Kč), zejména 
díky vakcíně proti covidu-19. Další masivní růst firma očekává 
letos, jen z prodeje covidové vakcíny a nového léku na covid 
čeká tržby kolem 54 miliard USD. Firma to uvedla ve zprávě o 
výsledcích hospodaření. Za rok 2020, tedy než Pfizer začal naplno 
těžit z prodeje své vakcíny, tržby za celý podnik činily zhruba 41,7 
miliardy USD.

Z výsledkových zpráv podniku vyplývá, že Pfizer mezi lety 2018 
až 2020 tržby zvýšil pouze nepatrně. V roce 2018 činily zhruba 
40,8 miliardy, v následujícím roce 41,2 miliardy a předloni asi 41,7 
miliardy dolarů. Masivní růst zisku i tržeb mu tedy od loňského 
roku zajišťují až vakcíny proti covidu-19.

Za loňský rok Pfizer zvýšil čistý zisk o 140 procent bezmála na 22 
miliard dolarů (467,1 miliardy Kč). Firma upřesnila, že z prodeje 
vakcíny na covid-19 letos čeká tržby kolem 32 miliard dolarů, 
dalších 22 miliard USD čeká z prodeje přípravku paxlovid.

Analytici v anketě společnosti Refinitiv předpokládali, že 
letošní tržby dosáhnou 33,8 miliardy USD v případě vakcíny 
a 22,9 miliardy dolarů v případě paxlovidu. Vzhledem k tomu, 
výhled tržeb nenaplnil očekávání, akcie podniku před zahájením 
obchodování na newyorské burze odepisovaly přes čtyři 
procenta.

Úhrnem Pfizer letos očekává tržby v rozmezí od 98 do 102 miliard 
USD. Odhad analytiků byl přitom vyšší a činil 105,5 miliardy USD.

Vakcína vyvinutá společně s německou společností BioNTech  
a založená na technologii mRNA se používá ve více než 160 
zemích včetně Spojených států. Pfizer má v plánu letos vyrobit 
přes čtyři miliardy dávek vakcíny. V loňském roce vyprodukoval 
asi tři miliardy dávek.

U přípravku paxlovid se ukazuje, že snižuje počet hospitalizací  
a úmrtí u vysoce rizikových pacientů, připomíná agentura 
Reuters. Firma očekává, že letos vyrobí nejméně 120 milionů 
dávek této pilulky.

PFIZER LONI VÝRAZNĚ ZVÝŠIL ZISK, HLAVNĚ DÍKY VAKCÍNĚ PROTI COVIDU

ČTK
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