
    

 

Komentář 
 Migrace kapitálu ve velkém 

Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Tento 
dokument nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Dokument je určen výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírován a rozšiřován třetím osobám. RB 
doporučuje před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho 
obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB a RBI obecně zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik 
pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem projednáno s oddělením Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím 
informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Investiční doporučení vytvářená týmem Ekonomický výzkum a jeho pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro 
veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy službou investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován. Dokument nesmí být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich 
teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, naleznete na webové stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – 
Disclaimer, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker_01.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 4. 
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Na světě není člověka, který by neslyšel o útěku kapitálu a investic z rozvíjejících se ekonomik. Ale málo, a jestli 
vůbec, se hovoří o tom, kam ten kapitál teče. Čísla za finanční a kapitálový účet platební bilance říkají, že od 
počátku roku z Číny odešlo už 1200 miliard USD. Další desítky miliard USD opustily ostatní rozvíjející se 
ekonomiky.  V zemích Eurozóny skončila ale jen necelá desetinka čínského odlivu (93 miliard USD). Další desítky 
přitekly do Velké Británie, Švýcarska, Austrálie, Japonska a USA. Logická otázka zní, kde je ten „zbytek“?  

Velká část původních investic zůstává podle všeho v hotovosti. Ty se „povalují“ na účtech a ti 
šťastnější, kteří mohou ukládat přebytečnou likviditu u centrální banky, ji tam „parkují“. Tento obrovský balík 
připomíná minové pole – stačí jeden špatný krok a máme tu pohromu. Kdyby americká centrální banka vzbudila na 
trhu velká očekávání ohledně budoucího růstu sazeb, mohla by se nemalá část toho megabalíku volných peněz 
přesunout do dolaru a dolarových aktiv. Výsledkem by samozřejmě bylo prudké posílení dolaru a naopak strmé 
oslabení měn rozvíjejících se trhů. A to si nikdo nepřeje. Proto si Fed velmi polehoučku připravuje půdu na první 
zvýšení sazeb, po kterém budou následovat další ale velmi pozvolné kroky vzhůru. Hlavně nevyvolat žádnou 
paniku či masivní migrační vlnu kapitálu! 

Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s., 234 401 413, 725 526 678 

 


