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Čas Stát Událost
09:30 DEU Markit PMI zprac. prům. 11/21

Trh
56,9

Minule
57,8

09:30 DEU Markit PMI služby 11/21

51,5

52,4

15:45 USA Markit PMI zprac. prům. 11/21

59,0

58,4

15:45 USA Markit PMI služby 11/21

59,0

58,7

Zdroj: Refinitiv.

Nidetzký: zvýšíme nejspíš ještě dvakrát
Viceguvernér ČNB Tomáš NIdetzký v rozhovoru pro
agenturu MNI prohlásil, že předpokládá ještě dvojí zvýšení
repo sazby, a to na nejbližších dvou jednáních bankovní
rady (tj. v prosinci a v únoru), načež bude následovat už jen
jemné ladění podle aktuální situace. Dále upřesnil, že další
zvýšení o masivních 1,25 pb (které jsme viděli začátkem
měsíce) už nejspíš nepřijde. Tato prohlášení velmi dobře
ladí s aktuální prognózou ČNB.
Ohledně vývoje kurzu koruny zdůraznil jako klíčový faktor
vývoj v USA: pokud Fed začne brzo zvyšovat úrokové
sazby, bude to korunu tlačit směrem k oslabení. A pokud
koruna nebude posilovat, bude nutno podle jeho slov o to
více zvyšovat úrokové sazby.
Skutečnost, že dvouleté mezibankovní sazby jsou nad
desetiletými (k této tzv. inverzi došlo během října – viz graf
níže), může podle jeho názoru signalizovat rostoucí
pravděpodobnost obratu v hospodářském cyklu v horizontu
ž až 12 měsíců.

V čele Fedu bude nadále Powell
Americký prezident oznámil, že na pozici šéfa americké
centrální banky bude nominovat Jerome Powella, který tuto
funkci vykonává teď (dosavadní mandát mu končí příští rok
v únoru). Toto rozhodnutí se do značné míry čekalo a jde
samozřejmě o signál, že politika Fedu se oproti
dosavadnímu obrázku nebude nijak radikálně měnit.
Trhy nicméně zvažovaly i možnost, že by Biden navrhl
namísto Powella dosavadní členku vedení Fedu Lael
Brainardovou, která je pokládána aktuálně za fanynku
pomalejšího zpřísňování měnové politiky v USA. A tak není
divu, že v reakci na Bidenovo prohlášení se zvýšily výnosy
amerických vládních dluhopisů a posílil dolar.
V oznámení si prezident mj. pochvaluje, že s ním Powell
sdílí „focus on ensuring that economic growth broadly
benefits all workers“ a že už v uplynulém obodbí pomáhal
plnit Bidenovy priority, jako jsou například finanční rizika
plynoucí ze změny klimatu (všimněme si, že Biden chce po
Fedu jen to, aby řešil rizika plynoucí ze změny klimatu,
nikoli aby pomáhal přímo v boji proti této změně).
Biden dále navrhuje, aby se do pozice Powellovy
zástupkyně posunula právě zmíněná Lael Brainardová
(doposud Powella zastupuje Richard Clarida). V prohlášení
Biden opakovaně zdůrazňuje, že na úspěších Fedu má
spolu s Powellem velký podíl i ona.

Vláda obnovuje podpůrné programy
Vláda ČR se v souvislosti s novými pandemií motivovanými
restrikcemi rozhodla obnovit podpůrné programy COVID
2021, COVID Nepokryté náklady, kompenzační bonus a
Antivirus B, a to se zpětnou platností od 1. listopadu.
Náklady na programy hrazené z rozpočtu MPO (tj. COVID
2021, COVID Nepokryté náklady a kompenzační bonus)
toto ministerstvo odhaduje na více než 22 mld. Kč.

Krocení bankovního optimismu
A na závěr textík (pro dnešní E15) avizující možný výsledek
čtvrtečního jednání bankovní rady ČNB o otázkách finanční
stability:
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Už v polovině letošního roku ČNB varovala, že úvěrová
aktivita přinejmenším některých českých bank je na hranici
únosnosti. Nebylo by proto žádným překvapením, pokud by
jednání bankovní rady ČNB na téma finanční stability (koná
se tento čtvrtek) vedlo ke zpřísnění nástrojů ČNB –
konkrétně zejména ke znovuzavedení loni na jaře
zrušených limitů pro poskytování hypoték (DTI, DSTI) a
snížení limitu, který byl loni uvolněn (LTV). Od letoška se
tento postup může dokonce opřít o výslovný zákonný
mandát.
Není bez zajímavosti si loňské rozhodnutí ČNB
připomenout trochu blíž. Uvolněním limitů tehdy centrální
banka mě a mnohé další pozorovatele notně zaskočila.
Na počátku koronakrize se totiž všeobecně očekávalo
zhoršení příjmů domácností, jehož pravděpodobný rozsah
by ale banky ve svých kreditních modelech mohly (třeba v
rámci boje o tržní podíly) zachytit až s určitým zpožděním.
Domácnosti by se bankám tudíž jevily jako méně rizikové,
a úvěrování by bylo nezdravě rychlé.

ČNB ale šla opačným směrem. Signalizovala tím, že se u
bank obává procyklického chování: že banky začnou
zájemce o úvěr posuzovat přehnaně přísně, což v
kombinaci s existujícími limity povede k razantnímu
přiškrcení úvěrů – a to krizi ještě prohloubí.
ČNB tak loni nepřímo popsala český bankovní sektor jako
extrémně opatrný. Ve čtvrtek se ale nejspíš dozvíme, že
regulátor předpokládá tuto opatrnost jen v období krize,
zatímco v boomu se u bank obává spíš nezdravého
optimismu. A ten je třeba krotit právě tím, že se zmíněné
limity zase zpřísní.

„Vždycky je jednodušší za své principy bojovat než se jimi
skutečně řídit.“
(A. Adler)

Taková reakce by se odborně označila jako proticyklická:
banky by půjčovaly víc, než by odpovídalo aktuálním
skutečným rizikům, a tím by zmírňovaly krizi (ovšem za
cenu růstu rizik pro svou vlastní budoucí stabilitu). V
takovém scénáři by z hlediska finanční stability bylo na
místě, aby ČNB loni na jaře limity neměnila, nebo je
dokonce zpřísnila.
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