Index S&P 500 během listopadu vzrostl o 5,38 %, v dolarovém vyjádření.
Statistiky zisků společností z indexu S&P 500
Očekává se, že zisky za třetí čtvrtletí 2022 vzrostou o 4,4 % ve srovnání se
stejným obdobím roku 2021. Minulý měsíc se očekávalo 4,1 %.
Bez sektoru energetiky by zisky poklesly o 3,4 %
Z celkem 498 společností indexu S&P 500, které zatím oznámily výsledky pro
3Q 2022, jich 70.5 % ohlásilo vyšší než očekávané zisky
Tento údaj odpovídá dlouhodobému historickému průměru v hodnotě 66,2
procent

Poměr P/E indexu S&P 500 pro příští čtyři čtvrtletí je 17,6.
Rovnovážný poměr P/E (vypočtený z výnosů federálních dluhopisů) je 25,4.
Index S&P 500 je podle tohoto měřítka podhodnocený o 38 procent.

Měřítko inflace podle serveru Truflation.com, USA

Pravidelná zpráva o alternativní míře inflace spotřebitelských cen podle serveru
Truflation.com. Od začátku listopadu poklesla inflace o 1,3 procentního bodu.
Pokles inflace dále i v listopadu pokračuje zrychleným tempem. Tento příznivý
vývoj nadále potvrzuje naše očekávání.
Inflace v USA
Poslední údaj o růstu amerických spotřebitelských cen by snad už konečně měl
přesvědčit, že inflace je na ústupu. Dokonce více než to. Americká inflace je již
dnes velmi nízká.
Velmi nízká na úrovni 7,1 procenta? Opravdu? Už slyším námitky, že
sedmiprocentní inflace není tak docela nízká. Ale počítat inflaci na meziroční
bázi není metodicky zcela korektní. Vlastně je to dost nesprávný, byť obvyklý
postup. Abychom byli upřímní, je to úplná hloupost.
Každá meziroční hodnota je nutně zatížena informačním balastem: jaká byla
inflace loni v prosinci, letos v lednu, a tak dále. Historie, která z hlediska dneška
a blízké budoucnosti nenese žádnou informační hodnotu.
Největší hodnotu má vývoj za poslední měsíc. Protože jeden měsíční údaj může
být zatížen statistickou chybou, můžeme uvažovat o klouzavém tříměsíčním
průměru, případně až o půlročním průměru. Šest měsíců se však zdát být již
příliš.
Následující tabulka podává informaci o americké inflaci. Všechna čísla jsou
korektní, všechna jsou uvedena na stejné (anualizované) bázi. Přesto vycházejí
značně odlišně.

Americký index spotřebitelských cen během listopadu 2022 vzrostl o 7,12 % ve
srovnání s listopadem 2021. Průměrný růst za poslední tři měsíce však činil jen
3,74 %: hodnota podstatně nižší. Počítáno od července, kdy začala fungovat
restriktivní měnová politika, inflace činila 2,47 % ročně. A pokud bychom počítali
jen samotný měsíc listopad, meziměsíční inflace dosáhla anualizované hodnoty
1,16 % (tedy 0,096 % bez anualizace).
Dejme tomu, že skutečná inflace je někde mezi hodnotou za poslední měsíc a
za poslední tři měsíce. Tedy někde poblíž 2,5 procenta. To je již hodnota, která
by investorům neměla dělat vrásky na čele. Naopak, spíše bychom měli dát
chladit šampaňské, neboť prosincová inflace může vyjít obdobně příznivě.
Během roku 2023 se pak můžeme těšit na pozoruhodnou dezinflaci (a na
snižování úrokových sazeb a na všechny efekty s tím související).
Meziroční inflace cen výrobců, všechny komodity, USA
Americká inflace cen výrobců za listopad ukázala pokles oproti říjnu v hodnotě
0,72 %. Meziroční růst činil 8,20 %, což ovšem znamená významný pokles vůči
maximu dosaženému v červnu v hodnotě 22,43 %. Nadále lze čekat další
pokles.

Hrozba recese v americké ekonomice
Hospodářská recese bývá považována za něco strašlivého. Investoři se děsí,
jakmile zaslechnou toto slovo. Jak je tomu v současnosti? Nejspolehlivější
indikátor recese, sklon výnosové křivky amerických federálních dluhopisů,
ukazuje vysokou pravděpodobnost recese.
Následující graf ukazuje rozdíl mezi výnosem desetiletého a dvouletého
dluhopisu. Za normálních okolností je míra výnosu do doby splatnosti (yield)
vyšší u desetiletých dluhopisů. Pokud je rozdíl mezi yieldy záporný (tj.
krátkodobé dluhopisy nesou vyšší míru výnosu), znamená to, že trh očekává
pokles úrokových sazeb. A kdy úrokové sazby klesají? Když centrální banka
snižuje sazby, což se typicky stává během recese.

Na grafu je patrné, že před všemi šesti recesemi, které nastaly od počátku 80.
let, byly krátkodobé (dvouleté) sazby vyšší než desetileté. Jinými slovy,
výnosová křivka federálních dluhopisů byla negativně skloněná.
Do jaké míry se máme bát?
Nejprve si udělejme malý přehled, kdy byly oficiálně ohlášeny začátky a konce
recesí v USA. Za oficiální začátek a konec recese se považuje oznámení NBER
(National Bureau for Economic Research), což kupodivu není státní organizace,
nýbrž neziskovka. Ovšem neziskovka vysoce respektovaná.

Začátek poslední recese (2020) byl oficiálně oznámen v době, kdy už tato
recese skončila. Recese, která začala v souvislosti s Velkou finanční krizí
(2007), byla oznámena s ročním zpožděním. V roce 2001 byla recese
vyhlášena „jen“ s osmiměsíčním zpožděním, avšak na oficiální zprávu o jejím
konci si veřejnost musela počkat dlouhých 18 měsíců.
Obecně platí, že oficiální oznámení začátku recese nelze považovat za dobrý
signál k prodeji akcií. Zejména se to ukázalo během poslední recese v roce
2020. Oznámení v prosinci 2008 přišlo v době, kdy nejhorší část finanční krize
již proběhla a akciovým trhům zbývaly pouhé tři měsíce (přesně tři měsíce a
devět dní), než došlo k obratu. V listopadu 2001 sice zbývalo do konce
klesajícího trendu na akciových trzích dost času, avšak musíme si uvědomit, že
akcie tehdy klesaly z hodnot, které byly řádově o 100 procent nad normálem
odpovídajícím peněžní zásobě. Index NASDAQ byl tehdy nadhodnocen ještě
mnohem více. (Naproti tomu koncem roku 2021 byly hlavní americké akciové
indexy nadhodnoceny pouze v řádu jednotek procent. Trpké období 2000-2002
se tedy podle všeho opakovat nebude.)
Je možné, že v současné době recese již probíhá. Čím dříve bude oficiálně
oznámena, tím lépe. Kdy k tomu dojde? To zatím nelze odhadnout. V každém
případě bychom se na tuto zprávu měli spíše těšit, než abychom se jí obávali.

Podle ankety Americké asociace individuálních investorů zůstává převážná
většina drobných investorů v pesimistickém očekávání. To však kontrastuje s
růstem akciových indexů během listopadu. Lze očekávat, že tato očekávání se
budou časem měnit, zvláště v případě příznivého inflačního vývoje.

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.

Americké akcie jsou podle měřítek P/E stále levné. Rovnovážné P/E pro index
S&P 500 vychází rovno hodnotě 25,8 (vypočteno na základě výnosů federálních
dluhopisů s dlouhou dobou splatnosti). Index S&P 500 vychází o 31 procent
podhodnocený.

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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