KOMENTÁŘ K SOUČASNÉ
SITUACI NA FINANČNÍCH TRZÍCH - SPECIÁL
V Praze dne 20. 4. 2021 Nárůst politického napětí a dopad na finanční trhy

Nedávná eskalace politického napětí mezi Českou republikou
a Ruskou federací prozatím finanční trhy neovlivnila. Česká
koruna zůstává stabilní bez výrazných změn. Rovněž domácí
akciový trh zůstává v klidu bez jakékoliv reakce. Na korunových
dluhopisech můžeme vidět další pokles výnosů (růst cen), což
naopak indikuje současnou důvěru investorů v tento typ
instrumentů. Zároveň lze konstatovat, že dopad domácích
událostí na celosvětové finanční trhy je prakticky nulový.
V souvislosti s domácími událostmi neočekáváme ani v příštích
dnech dopad na finanční trhy.
Obecně lze však říct, že politické napětí ve světě roste, vidíme
např. eskalaci vztahů mezi Ruskem a USA, napětí na ruskoukrajinské hranici, či dlouhodobě napjaté vztahy mezi USA a
Čínou. Dopady na finanční trhy jsou prozatím minimální, nicméně
je jistě nelze podceňovat. Geopolitickou situaci proto nyní velmi
pozorně sledujeme.
Finanční trhy jsou v tuto chvíli nejvíce ovlivňovány
fundamentálními ukazateli. Probíhá sezóna zveřejňování
kvartálních hospodářských výsledků firem za první čtvrtletí.
Prozatím ohlásilo své výsledky přibližně deset procent amerických
firem, většina s lepšími než očekávanými čísly. Investoři zároveň
velmi pozorně sledují i výnosy dluhopisů, které v posledních
měsících výrazně vzrostly, a ubraly tak na atraktivitě akciovým
trhům. To je rovněž jedním z důvodů našeho avizovaného výběru
zisků na akciových pozicích a snížení převážení akcií vůči
dluhopisům. Přesto zůstáváme na akciích mírně převážení, což
podtrhuje náš pozitivní výhled na globální ekonomiku v tomto
roce.
Michal Ondruška

Ředitel útvaru Asset Management

Hodně úspěchů do dalších dnů.
Michal Ondruška
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UPOZORNĚNÍ
Všechny názory, informace a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze
informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Informace a údaje
související s vývojem na kapitálových trzích uvedené v souvislosti s poskytováním služby
obhospodařování majetku klienta (tj. asset management) v tomto dokumentu vycházejí z veřejně
dostupných zdrojů a z informací či údajů zveřejněnými informačními agenturami typu Reuters,
Bloomberg, FactSet apod. Tento dokument nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje
jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Před učiněním jakéhokoli
investičního rozhodnutí je na zodpovědnosti každého investora obstarat si podrobné informace
o zamýšlené investici nebo obchodu. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo
ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto
dokumentu. Raiffeisenbank a.s. upozorňuje, že poskytování investiční služby obhospodařování
majetku klienta (tj. asset management) je spojeno s řadou rizikových faktorů, které mohou mít
vliv na výnosnost nebo ztrátovost investice. Investice nejsou bankovním vkladem a nejsou
pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální
riziko. Doba trvání investice ovlivňuje míru rizika. Výnos rovněž kolísá vzhledem k výkyvům
měnových kurzů. Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není
zaručena návratnost původně investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost nezaručuje
výkonnost budoucí. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích a
riziku investičních nástrojů nemusí být zajištěno dosažení stanoveného investičního cíle klienta.
Od výnosů z investic musí být odečtena odměna a náklady Raiffeisenbank a.s. sjednané
ve smluvní dokumentaci, případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků
Raiffeisenbank a.s. Zdanění majetku klienta vždy závisí na osobních poměrech klienta a může
se měnit. Raiffeisenbank a.s. neposkytuje daňové poradenství, a proto odpovědnost spojená s
daňovými důsledky investic zůstává plně na klientovi. Nabídka investiční služby nesmí být
předložena klientovi, který je definován jako US person.
Informace o Raiffeisenbank a.s.
Dokument vyhotovila Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO:
49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
2051. Dohledovým orgánem nad Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka.
Informace jsou publikovány k datu 20. 4. 2021. Tyto informace se mohou v budoucnu měnit a
RB není povinna informovat příjemce dokumentu o změnách.
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