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DAX
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Akciové trhy

AmerickáTesla, biotechnolo
gická společnost Moderna
nebo třeba čínská automo
bilkaNio.Nákupní horečka
vystřelila hodnotu těchto
akcií za poslední rok vzhů

ru o stovky procent. Díky levným penězům
centrálních bank posilují nejen technolo
gické tituly, ale i tradiční průmyslové pod
niky, přestože byznys řady z nich pandemie
silně zasáhla.
Centrální bankéři loni na jaře, kdy se po

světě začal šířit koronavirus, spustilimasiv
ní pumpování peněznafinanční trhy. Cílem
bylo zabránit dlouhodobémupropadu akcií
a přelití špatné nálady do reálné ekonomi
ky. Trhy sice zpočátku prudce poklesly, ale
pokrátkémčase se jejich růst obnovil a nyní
lámou rekordy. Podle analytikůby tomu tak
mělo být také během následujících měsíců,
a to i navzdory krátkodobým výkyvům.
Zaposlední rok centrální banky „natiskly“

ohromné množství peněz. Třeba americký
Fed během jednoho týdne po propuknutí
pandemie poslal na trh téměř bilion dolarů,
zatímco při poslední krizi přitekla taková
suma na finanční trh až po třiceti týdnech
od jejího začátku. Tytokrokyvyhnaly akcio

vé trhy nahoru. Poté co klíčový index S&P
500 propadl loni v březnu na úroveň kolem
dvou tisíc bodů, začal opět růst. A tak začát
kem letošního rokudosáhl svéhohistorické
homaxima kolem čtyř tisíc bodů.
To, žeobdobíextrémně levnýchpenězbrzy

neskončí, dokládají nedávná vyjádření šéfa
Fedu Jeroma Powella. „Například zmínil, že
peníze budou na trh proudit do té doby, do
kud nebude v americké ekonomiceměsíčně
vznikatpůlmilionupracovníchmíst,“ přibli
žuje investiční stratég ConsequMichal Stu
pavský. Aktuální čísla zůstávají od vytyče
ného cíle vzdálená, když v lednu soukromé
podnikyvUSAnajalyzhrubastošedesát tisíc
nových zaměstnanců.
TrhaleFedunevěří. Investoři vpředešlých

dnech začali sázet na brzké zvyšování úro
kových sazeb. „Sílí spekulace na dřívější než
dosudpředpokládanéoživení americkéeko
nomiky,“ vysvětlujehlavní ekonomKomerč
ní banky Jan Vejmělek. Dohledné zotavení
americkéhohospodářství bypakdoprovázel
také rychlejší růst cen a utažení měnových
kohoutků.
Jak prozrazují výnosy z amerických dlu

hopisů delší splatnosti, tržní hráči očekávají
vyšší inflaci a zvyšování úrokových sazeb.
K jejich růstu docházelo především v průbě
huminulých týdnů, kdy úrok z desetiletého

amerického dluhu překročil hranici 1,5 pro
centa. Na začátku letoška ale nedosahoval
ani jednoho procenta.
Vyššívýnosyzdluhopisůpakzatraktivňují

investice do tohoto druhu cenného papíru.
Proto během předešlých dnů část investorů
prodávala akciové tituly a nakupovala ame
rickýdluh.Výprodejeakcií ale vedlykpropa
dům na trzích. Ty se snažil mírnit předseda
Fedu Powell svými komentáři, že centrální
bankahodládržetúrokové sazbypoblížnuly
alespoň do roku 2023.
Naakciových trzíchdocházelok turbulen

cím. Zmiňovaný index S&Pměnil svou hod
notu v rozmezí sta bodů, a to podle aktuální
výše americkýchvýnosů.Dlouhodoběbyale
měly akcie růst, shodují se analytici. K tako
vémuvývoji bymohl přispět zásah centrální
banky.
„Pokud by výnosy dále významně rostly,

Fed bypravděpodobně zvýšilměsíční objem
pravidelných nákupů vládních dluhopisů.
Dluh americké vlády je totiž rekordní a vý
razně větší úroky si americká vláda nemůže
dovolit,“komentujevýšecitovanýStupavský.

Podle hlavního ekonoma banky Creditas
Dominika Stroukala by pak Fedmohl zasáh
nout ipři výraznějšímpropadunaakciových
trzích. „Pokudbytrhyzačalypadat, centrální
bankabyšláplanaplyn,“ vysvětlujeStroukal.
Vezbytku letošního rokuby tak indexS&P

mohl vzrůst o další stovky bodů, předpoklá
dá hlavní analytik Patrie TomášVlk. „Za růs
temindexuvidímdlouhodobýpotenciál,kte
rý pramení ze sázky na hospodářský cyklus
apředevšímuvolněnéměnovépolitikyFedu,“
upřesňujeVlk. K růstu bypodle nějmělo do
cházet i navzdory aktuálním výkyvům.
Podobnýnázorsdílí akciovýanalytikČeské

spořitelny Jan Šafránek: „Letos bych očeká
val u indexu S&P 500 růst kolem 10 procent.
Ačkoliv mohou proti směru růstu akcií pů
sobit zvyšující sevýnosynavládníchameric
kýchdluhopisech, neměly by jej z dlouhodo
bého hlediska výrazněji ohrozit.“
Akciové indexyby takměly jítnahoru ina

vzdory tomu, že investoři očekávají pro ná
sledující roky vyšší inflaci. Tu by mělo pod
pořit také masivní utrácení americké vlády,
která jižschválilařadupodpůrnýchprogramů
a o dalších jedná.
S rychlejším zdražováním, a to kolem

2,5 procenta ročně, počítá také Fed. Upozor
ňuje ale, žemuvyšší růst cen starosti nezpů
sobuje.Důvodemje, ževpředešlých letechse
americká inflace nacházela pod svým cílem.
Ke konci loňského léta navíc centrální ban
ka přistoupila k neobvyklému kroku, když
přestala cílovat dvouprocentní inflaci. V dů
sledkutétozměnypakmůženechatrůstceny
rychleji neždvěmaprocentyadálepodporo
vat uzdravení americké ekonomiky.

Akcie dlouhodobě porostou.
Na trh stále proudí hromady peněz
Popropuknutípandemieakciové trhyprudcepoklesly.Vkrátkédobě seale jejich růstobnovil, a tak
během posledního roku vzrostly akcie některých firem o stovky procent. Rostoucí trend by měl
pokračovat, když centrální banky na trh pumpují ohromné sumynových peněz.

Nicole Gawlasová
nicole.gawlasova@economia.cz

Nakoupíme elektrobusy a osadíme
střechy města soláry, říká náměstek
primátora Petr Hlubuček ze STAN.
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Praha řeší, co
s miliardami z EU

Rupert Murdoch vybudoval jedno
z nejvlivnějších mediálních impérií světa.
Jak se k takové moci propracoval?
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Mediální baron
slaví devadesátku

Prodejce parfémů a kosmetiky dosáhl na obrat
14,5 miliardy korun, což oproti předchozímu
roku znamená nárůst téměř o polovinu.
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Notino hlásí
rekordní rok

Příběh podnikatele, který doplatil na to, že
seděl v představenstvu akciovky s měsíční
odměnou necelých 4500 korun.
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Místo pomoci
musel státu platit
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Vývoj amerického burzovního indexu S&P 500
(v bodech)

2020 2021
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I.XII. II.

2. 1. 2020
3257,85

19. 2. 2020
3386,15

8. 6. 2020
3232,39

2. 9. 2020
3580,84

23. 9. 2020
3236,92

12. 2. 2021
3934,83

4. 3. 2021

3768,47

23. 3. 2020

2237,4


