09/2022

BH CAPITAL GROUP Holding, a.s.

V září se na trhy opět vrátily výprodeje. Nečekaně horší jádrová inflace v USA
a nekompromisní postoj amerického Fedu seslaly akciové trhy na nová letošní minima.
Index S&P 500 zakončil měsíc propadem o 9,2 %, index Dow Jones Industrial Average
klesl o 8,8 %. Technologicky zaměřený index Nasdaq 100 ztratil 10,6 % a globální akcie,
měřené indexem MSCI ACWI, klesly o 9,6 %. Po krátkém letním oživení se akciové trhy
nakonec dostaly pod červnová minima a nacházíme se tedy 25 % pod maximy z konce
minulého roku.
Centrální bankéři znovu potvrdili, že jejich odhodlání bojovat s inflací je jejich nejvyšší
prioritou bez ohledu na důsledky pro kapitálové trhy. Samotné utažení měnové politiky
o 0,75 procentního bodu překvapivé nebylo, ale následná konference a výhledy členů
Fedu nenechaly nikoho na pochybách, že jsou ve jménu boje s inflací odhodláni poslat
největší světovou ekonomiku do recese.
Současná situace ukazuje, že některá politická opatření by však mohly mít dalekosáhlé
důsledky ve finančním sektoru. Příkladem je tlak na penzijní fondy ve Spojeném
království, kdy se zhoršila volatilita na trhu a přiměla Bank of England k zásahu. Děje se
tak poprvé kdy centrální banka zvyšuje úrokové sazby a zároveň provádí kvantitativní
uvolňování. Jak centrální banky rozvinutých trhů po celém světě agresivně zpřísňují svou
měnovou politiku, mohou nastat i další nezamýšlené dopady na jejich ekonomiky, které
by si vyžádaly poupravení svého kurzu.
Vzhledem k aktuálnímu dějí zůstáváme na trzích stálé extrémně opatrní a vyhýbáme se
i přes silné poklesy dalším nákupům. V této strategii setrváme, dokud neuvidíme důkazy
o snížení inflace a následně možného snižování úrokových sazeb.
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