


Index S&P 500 během dubna vzrostl o 1,46 % v dolarovém vyjádření. 

Statistiky zisků společností z indexu S&P 500

Minulý měsíc se očekával pokles o 5,2 %, bez sektoru energetiky o 6,7 %
Je tedy zřejmé, že finanční situace firem se postupně zlepšuje.
Z celkem 457 společností indexu S&P 500, které zatím oznámily výsledky pro
1Q 2023, jich 76,6 % ohlásilo vyšší než očekávané zisky
V sektoru technologií oznámilo vyšší než očekávané zisky 90 % společností
Tento  údaj  odpovídá  dlouhodobému  historickému  průměru  v  hodnotě  66
procent
Očekává se, že tržby za první čtvrtletí 2023 vzrostou o 3,5 % meziročně. Bez
sektoru energetiky o 4,4 %.

Index  S&P 500:  Podíl  společností,  které  překonaly  zisková očekávání  (první
sloupec)



Pokles indexu cen výrobců (PPI Total Manufacturing Industries)

Dezinflace  v  USA je  na pochodu.  Index cen výrobců  v  průmyslu  meziročně
poklesl  o  0,3  procenta.  Index  cen  průmyslových  komodit  spadl  meziročně
dokonce o 3 procenta. Je jen otázkou času, než se tento pokles cen promítne
do indexu spotřebitelských cen.

Můžeme očekávat,  že  v  následujících měsících se klesající  ceny výrobců promítnou do
nižší inflace spotřebitelských

Měřítko inflace podle serveru Truflation.com, USA

Pravidelná  zpráva  o  alternativní  míře  inflace  spotřebitelských  cen  podle  serveru
Truflation.com. Během dubna až do poloviny května inflace podle Truflation.com poklesla
na  úroveň  3,5  procenta  meziročně.  Ačkoli  se  metodika  liší  od  oficiální,  inflace  podle
Truflation  se  osvědčila  během  uplynulého  roku  jako  dobrý  předstihový  ukazatel.  Podle
posledních údajů je tedy zřejmé, že inflace ve Spojených státech bude dále klesat.



Peněžní zásoba M2, USA

Objem  peněžní  zásoby  (agregát  M2)  poklesl  podle  posledních  údajů  o  4,1  procenta
meziročně.  Je  to  největší  peněžní  deflace,  jaká  byla  v  poválečné  historii  USA  vůbec
zaznamenána. Zároveň jde o předzvěst  dalšího poklesu cenové  inflace,  po němž bude
následovat další cyklus snižování úrokových sazeb.

Inflace v USA
Pokud jde o cenovou inflaci, dubnové údaje o inflaci CPI potvrdily další pokles, který jsme
očekávali. Meziroční hodnota růstu CPI dosáhla 4,9 procent, avšak za poslední čtvrtletí již
jen 3,21 procenta. Dubnová inflace měla sice relativně vysokou hodnotu (0,4 procenta
meziměsíčně), avšak tato hodnota byla nižší, než trh čekal. 

Indikátor paniky

Podle ankety Americké
asociace individuálních
investorů mírně vzrostl podíl
optimistů mezi investory.
Obavy z bankovní krize v
důsledku pádu Silicon Valley
Bank, Signature Bank a
konečně také First Republic
sice zesílily, zároveň se však
projevil názor (příznivý pro
akciový trh), že tento vývoj by
mohl konečně vést k
zastavení cyklu zvyšování
úrokových sazeb.



Index investičního stresu

Během dubna 2023 poklesl index
investičního stresu z úrovně 4,9 bodu na
4,3 bodu. Jde o jednoznačný signál, že
období paniky je již za námi.

Index  investičního  stresu  je  kompozitní
ukazatel  založený  na  třech  složkách:
aktuální  inflace  spotřebitelských  cen  v
USA,  změna  výnosu  desetiletého
federálního dluhopisu a index VIX, který
měří  vnímané  riziko  akciového  trhu.
Pokles  hodnoty  indexu  lze  chápat  jako
nákupní signál.

Poměry Price/Earnings

Americké akcie jsou podle měřítek P/E stále levné. Rovnovážné P/E pro index S&P 500
vychází rovno hodnotě 29,5 (vypočteno na základě výnosů federálních dluhopisů s dlouhou
dobou splatnosti).  Index S&P 500 vychází  o 37,6 procent  podhodnocený, podobně jako
během předchozích měsíců.

Investiční cíl a portfolio fondu

Cílem je  dosažení  kladné  výkonnosti  při  jakémkoli  vývoji  trhů.  Podle  zpětných  testů  je
realistické očekávat  dlouhodobý průměrný výnos přes 5 % ročně, navíc  s výrazně nižší
volatilitou (rizikovostí) ve srovnání s běžnými akciovými fondy.
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