VLIV ZVEØEJNÌNÝCH INFORMACÍ NA VÝNOSOVOU KØIVKU
Vladimír Pikora, Next Finance, Praha

1. Úvod

Ceny fixnì úroèených aktiv jsou každý den ovlivòovány celou øadou faktorù, které
mùžeme v souladu se zažitými termíny analýzy finanèních trhù oznaèit za fundamentální, technické a psychologické. Vliv fundamentálních faktorù lze celkem snadno analyzovat podle toho, jak na jejich zveøejnìní reaguje trh. Na rozdíl od psychologických
a technických vlivù jsou totiž exaktnì zachytitelné.1
Pro investory je tedy velmi dùležité odhalit, jak zveøejnìní jednotlivých makroekonomických indikátorù mùže ovlivnit ceny dluhopisù èi sazeb úrokových swapù (IRS).
Dosavadní práce se zatím vždy zabývaly jen dopadem zveøejnìných informací na vyspìlých trzích. Trhy støední Evropy byly zatím opomíjeny. Tento text se proto snaží vyplnit tento nedostatek v dosavadním výzkumu. Díky znalosti citlivosti fixnì úroèených
aktiv budeme schopni zvolit i lepší investièní strategii.
2. Dosavadní výzkum

Literatura popisující vliv oznámení makroekonomických indikátorù na výnosovou
køivku je celkem rozsáhlá. Chronologicky vzato se tímto problémem zabýval první
Dornbush (1980), Frankel, Engel (1984), Hardouvelis (1988), Fleming, Remolona
(1996, 1997, 1999), Balduzzi, Elton, Green (1998), Li, Engle (1998), Bernanke, Kuttner (2003), Faust, Rogers, Wang, Wright (2003), Anderson, Bollerslev, Diebold, Vega
(2003). Všechny zmínìné práce se pøitom zabývají pouze trhem v USA.
Aèkoli již vzniklo mnoho prací, rozhodnì nelze øíci, že vždy skonèily stejnì. Poèet
nalezených indikátorù, které mají vliv na cenu nebo objem obchodù, se u rùzných autoru liší. V posledních deseti letech se ale nestalo, že by nebylo identifikováno alespoò nìkolik indikátorù. Balduzzi, Elton a Green napø. zjistili, že pøi použití denních dat jsou
schopni odhalit jen 5 významných indikátorù, zatímco pøi použití mezidenních dat jich
odhalí 10. Mezi nepodstatnými se pak pøekvapivì objeví PPI i CPI, které rozhodnì pro
ceny dluhopisù jsou dùležité. To by ovšem naznaèovalo pravdivost hypotézy, že nìkteré
indikátory jsou pro trh dùležité jen z pohledu nìkolika minut èi hodin a nìkteré
z pohledu nìkolika dní. Krátkodobí a dlouhodobí hráèi na trhu by tedy mìli sledovat
rùzné indikátory.
Fleming a Remolona (1996) pøi prozkoumávání let 1993 a 1994 nacházejí osm indikátorù, které mají velký vliv na volatilitu ceny cenného papíru, a jedenáct indikátorù,
1
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které mají vliv na objemy obchodù. Nejvìtší reakce ve sledovaném období zaznamenali
Fleming a Remolona u zpráv z trhu práce, po zveøejnìní PPI, maloobchodních tržeb
a CPI, osobního pøijmu a HDP2.
Na první pohled mùže být pøekvapivé, že CPI má menší vliv na výnosnosti než trh
práce nebo maloobchodní tržby. Autoøi se sice ve své práci nezabývali tím, proè mají
nìkteré indikátory vìtší vliv než jiné, dá se ale oèekávat, že nejvìtší vliv budou mít ukazatele, které investoøi chápou jako vpøed hledící. Nezamìstnanost i maloobchodní tržby
mají vìtší vliv na investory, protože s tìmito indikátory spojují investoøi svá oèekávání
ohlednì konjunktury a recese.
Krom toho americký trh, pro který byla studie provádìna, nesleduje CPI, ale spíš
CPI oèištìné od vlivu potravin a energií. To je indikátor, který má vìtší vliv na rozhodování centrální banky než samotné CPI, které mùže být ovlivnìno velmi volatilními
položkami, které centrální banka svou mìnovou politikou nemùže ovlivnit. Problémem
výzkumu CPI bez vlivu potravin a energií je ale to, že tento indikátor není v prùzkumu
oèekávání ekonomù obvykle zjiš•ován.
Podobné je to i s HDP. Ani ten není tím nejdùležitìjším indikátorem. I zde se dá oèekávat, že zprávu o HDP chápou investoøi jako zprávu o minulosti a ne o budoucnosti.
Navíc statistika HDP je na rozdíl od statistiky trhu práce velmi zásadnì revidována a je
zveøejòována s velkým zpoždìním. Není výjimkou, že statistika zveøejnìná pøed rokem
je po nìkolika revizích opìt revidována o pùl procentního bodu. Z pùvodního
zpomalení ekonomiky mùže být nakonec akcelerace.
Je velmi zajímavé, že Fleming a Remolona zjistili, že ty nejvìtší pohyby na trhu
vždy pøipadají na dny, kdy jsou zveøejnìny makroekonomické indikátory. Velký význam mají indikátory i na objemy obchodù, protože ve dnech zveøejnìní jsou objemy
nadprùmìrné.
Faust, Rogers, Wang, Wright (2003) zjistili, že vyšší než oèekávané hodnoty u poètu
novì vytvoøených pracovních míst v nezemìdìlském sektoru, maloobchodních tržeb
a HDP vedou k posílení dolaru a zvyšují krátkodobé i dlouhodobé úrokové sazby. Vyšší
než oèekávané CPI i PPI má sice podle jejich výzkumu malý dopad na kurs dolaru, ale
výraznì tlaèí nahoru úrokové sazby. Neèekané zvýšení úrokových sazeb americké centrální banky se projeví v kursu dolaru i celé výnosové køivky.
To jsou celkem logické závìry, které asi nikoho nepøekvapí. Vyšší poèet pracovních
míst, vyšší tržby i HDP naznaèují rychlejší rùst ekonomiky. To investoøi èasto chápou
jako pøíslib vyšších úrokových sazeb. Vyšší úrokové sazby zatraktivòují domácí mìnu,
což se projeví ve vyšší poptávce a nižší nabídce domácí mìny, protože domácí portfoliomanažeøi budou ménì investovat v zahranièí, zatímco zahranièní zde budou investovat
více. Výsledkem je pak silnìjší kurs domácí mìny.
2.1 Vliv informace na volatilitu

Faust, Rogers, Wang, Wright (2003) potvrdili, že v období zveøejnìní indikátorù jsou
výnosnosti i kursy mìn výraznì volatilnìjší než obvykle. Nejvìtší volatilita je pøitom
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spojena se zveøejnìním CPI, PPI, HDP, maloobchodních tržeb, nezamìstnanosti a oznámení rozhodnutí centrální banky ohlednì mìnové politiky. Toto zjištìní tak zapadalo do
mozaiky, když již pøedtím Dziwura, Green (1996) prokázali, že volatilita je funkcí
sklonu výnosové køivky. Èím vyšší je sklon, tím vyšší je volatilita.
Li, Engle (1998) si položili otázku, zda je volatilita ovlivnìna i v následujících
dnech, a zjistili, že velikost volatility následující den po zveøejnìní informace závisí na
tom, jestli se jednalo o pozitivní èi negativní šok. Pozitivní šok3 vede ke snížení volatility a negativní k mírnému zvýšení. Pøed zveøejnìním indikátoru je volatilita nižší s tím,
jak trh nervóznì èeká, co bude dál, a èasto pøešlapuje na místì.
O tom, že zveøejnìní nové informace vede k vyšší volatilitì, mluví i sekvenèní informaèní model prezentovaný Copelandem (1976). Model vychází z pøedpokladu, že investoøi sice již znají novou informaci, ale všichni si ji hned neumí správnì vyložit. Nìkteøí proto reagují nejprve špatnì èi opoždìnì, což vede k postupnému posouvání ceny.
To se odráží ve vyšší volatilitì. Objevuje se proto i vztah mezi objemem obchodù
a volatilitou.
Li, Engle (1998) šli ještì dál a zkoumali, jak je volatilita rozložena v prùbìhu pracovních dnù, a zjistili, že nejvyšší volatilita je ve ètvrtek a pátek. Autoøi sice nerozebírají, proè tomu tak je, ale dá se oèekávat, že v pozadí stojí uzavírání rizikových pozic pøed
víkendem. Jednoduše øeèeno, ameriètí investoøi se bojí, že se v prùbìhu víkendu nìco
stane, a když se v pondìlí ráno vrátí ke svým terminálùm, asijské obchodování již bude
ukonèené a evropské bude v plném proudu. Trh tak již stihne zareagovat a hodnota jejich portfolia se mezitím posune. V pátek proto uzavøou své pozice a obchodují ménì.
Sníží se tak likvidita, což vede k vyšší volatilitì.
2.2 Vliv informací na jednotlivé instrumenty

Balduzzi, Elton, Green (1998) si položili otázku, zda je reakce u všech fixnì úroèených
aktiv stejná, a pokud se liší, tak jak. Výsledkem jejich studie bylo, že instrumenty s delší
splatností vìtšinou reagují na více indikátorù než instrumenty s kratší splatností. Zatímco desetiletý dluhopis reagoval napø. na 16 indikátorù, tøímìsíèní pokladnièní poukázka
jen na 3. Na druhou stranu mezi jednotlivými dluhopisy se poèet indikátorù mírnì lišil a
byly i výjimky. Napø. tøicetiletý dluhopis pøekvapivì reagoval na ménì indikátorù než
desetiletý.
To by potvrzovalo obecné pøesvìdèení, že krátký konec výnosové køivky je pod kontrolou centrální banky a dlouhý pod vlivem spekulantù. Krátký konec proto nereaguje
na všechny indikátory. To by zároveò mohlo naznaèovat, že trh sleduje jiná rizika u dluhopisù s krátkou splatností a u dluhopisù s dlouhou splatností. Riziko zmìny ceny dluhopisu je tedy vícerozmìrné, protože je ovlivòováno více faktory. Zajímavé je také zjištìní, že s délkou splatnosti instrumentu je reakce výnosnosti (ceny) obvykle výraznìjší.
Fleming a Remolona (1999) se podobnì jako Balduzzi, Elton, Green (1998) pokusili
zkoumat reakci rùzných splatností na stejnou zprávu a zjistili, že nejvìtší reakci vykazuje støed výnosové køivky. Dvouletá výnosnost reagovala více než 3mìsíèní a 30letá
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pro všechny klíèové indikátory. Obecnì lze øíci, že nejvìtší reakce byla u splatností
v rozmezí od 1 roku až po 5 let. Zajímavé na jejich zjištìní bylo to, že zatímco mìnový
kurs reaguje velmi výraznì na obchodní bilanci, dluhopisový trh reaguje vlažnì. To by
mohlo souviset s tím, že centrální banka nepøikládá bilanci pøi svém rozhodování velkou váhu. Stejnì jako jejich pøedchozí výzkumy i tento (v souladu s dalšími výzkumy jiných autorù) potvrdil, že královnou mezi informacemi na dluhopisových trzích je statistika z trhu práce. Poèet pracovních míst v nezemìdìlském sektoru vykazuje
u dvouletého dluhopisu 4x vìtší reakci než CPI a 16x vìtší reakci než HDP, navíc je
statisticky signifikantní na 1% hladinì významnosti.
Balduzzi, Elton, Green (1998) podobnì jako jejich kolegové zjistili, že americký trh
reaguje nejvíce na statistiky z trhu práce. Reakce je pøitom pøekvapivì rychlá. Napø. u desetiletého dluhopisu jen tøi ze šestnácti indikátorù potøebují k výrazné zmìnì ceny více
než minutu. Podobné to je i s objemem obchodù. Navíc rozpìtí mezi nákupní a prodejní
cenou se v dobì zveøejnìní indikátoru výraznì rozšíøí. Jen málokterý indikátor však
dokáže ovlivnit celou výnosovou køivku. Dokáží to pouze objednávky zboží dlouhodobé
spotøeby, poèet lidí žádajících o dávky v nezamìstnanosti a poèet pracovních míst v nezemìdìlském sektoru. Ukazuje se, že penìžní trh na mnoho indikátorù nereaguje s tím, jak
je pøíliš fixován na centrální banku. Všechny výnosnosti delší dvou let již totiž dokáže
ovlivnit dalších 7 indikátorù. Jedná se o CPI, poèet novì zahájených domù, PPI,
spotøebitelská dùvìra, index nákupních manažerù, poèet novì prodaných domù a M2.
Anderson, Bollerslev, Diebold, Vega (2003) zjistili podobné závìry jako Balduzzi,
Elton a Green, ale navíc zjistili ještì jednu skuteènost. Trh podle nich reaguje nejvíce na
ty zprávy, které byly zveøejnìny jako první. Jinými slovy, pokud máme jednu zprávu
zveøejnìnu dopoledne a druhou odpoledne, pak dopolední zpráva obvykle ovlivní charakter celého dne a odpolední zpráva to dokáže zvrátit jen výjimeènì. Naèasování zpráv
tedy hraje z pohledu reakce trhu velkou roli.
3. Model reakce trhu na novou zprávu

K tomu, abychom vìdìli, jak trh reaguje na zveøejnìné informace, je tøeba pøipravit jednoduchý model. Literatura zabývající se vlivem makroekonomických oznámení obvykle vychází z následují regrese:
rt = bst + et,
kde

rt
st
b

(3.1)

pøedstavuje zmìnu výnosnosti aktiva,
je pøekvapení, které chápeme jako rozdíl mezi trhem oèekávanou hodnotou indikátoru a hodnotou, která je nakonec oficiálnì zveøejnìna,
je vliv indikátoru na výnosnost.

Faust, Rogers, Wang, Wright (2003) používají pìtiminutovou èasovou øadu kursù
mìn na základì kótací agentury Reuters. U výnosností získávají èasovou øadu obdobnì.
Jejich postup se tak liší od Fleming a Remolony, kteøí spoléhají pouze na data agentury
Bloomberg. Vliv ukazatelù následnì pøepoèítávají do výnosností zero-kuponové výnosové køivky se splatnostmi od 3 mìsícù po deset let. Zmìny kursu a výnosností pøitom
zkoumají pìt minut pøed zveøejnìním indikátoru a 15 minut po zveøejnìní indikátoru.
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4. Oèekávané hodnoty

Studie zkoumající vliv zveøejnìných makroekonomických indikátorù na výnosovou
køivku zatím vždy vycházely z pøedpokladu, že v pozadí reakce výnosností na zveøejnìnou zprávu stojí v souladu s teorií racionálních oèekávání pøesvìdèení, že èím je zveøejnìný indikátor bližší oèekávání, tím ménì trh reaguje, protože oèekávané hodnoty jsou
již v kursu odraženy. Pouze pøekvapivì velké rozdíly se výraznìji projeví v cenách (výnosnostech). Èím vìtší bude pøekvapení, tím vìtší reakce.4 Pøekvapení je pøitom
obvykle mìøeno jako rozdíl oèekávané a skuteèné hodnoty.
Oèekávaná hodnota je zjiš•ována z prùzkumu mezi analytiky a obchodníky. Americké studie pøitom používají dat spoleènosti Money Market Services (MMS), která od
roku 1977 telefonicky získává data do svých prùzkumù. Tento zdroj dat je využíván
v drtivé vìtšinì studií. Problém tìchto dat je ovšem ten, že nejsou pro všechny zemì dostupná. Pro tyto zemì je tøeba nalézt jiný zdroj oèekávaných makroekonomických indikátorù. Jedním z nich mohou být prùzkumy agentury Reuters mezi ekonomy.
Pravdìpodobnì jediná studie, která se zabývá reakcí trh dluhopisù mimo USA, je
Andersson et al. (2002). Ta také proto využívá dat Reuters. Reuters pøipadá v úvahu také
v pøípadì ÈR. Prùzkumy kromì Reuters provádí i jiné agentury, ale Reuters se zatím
svým rozsahem obvykle nevyrovnají. Napø. ÈTK poøádá prùzkumy mezi analytiky, ale
poèet dotazovaných je skoro polovièní než u Reuters. Na druhou stranu výhodou tìchto
prùzkumù je, že jsou provádìny tìsnì pøed zveøejnìním dat a v odhadech trhu je proto
odraženo i poslední dìní.
Po provedení prùzkumu získají agentury celou øadu hodnot. Ty lze popsat jako maximální a minimální hodnotu, prùmìrnou hodnotu a medián oèekávání. Otázkou nyní
je, kterou vybrat. Anderson, Bollerslev, Diebold, Vega (2003) se rozhodli používat medián, který je robustnìjší než prùmìr. Pøekvapení je pak rozdílem mediánu oèekávaných
hodnot a skuteènì zveøejnìné hodnoty. Balduzzi, Elton, Green (1998) pøipisují vlivu
pøekvapení až 67 % cenové volatility v období zveøejnìní indikátoru.
Anderson, Bollerslev, Diebold, Vega (2003) tuto myšlenku rozpracovali dál a zjistili, že trh se chová jinak po zveøejnìní dobré a špatné zprávy.5 Dále zjistili, že pro americký devizový trh platí, že špatné zprávy mají na kurs vìtší vliv než dobré zprávy6. Pøi pohledu na èeský devizový trh se však zdá, že trh nereaguje obecnì lépe na ty èi ony
zprávy, ale na ty zprávy, na které je „naladìn“. V pøípadì optimismu mezi investory in4
5
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Z tohoto pøedpokladu vychází napø. Balduzzi, Elton, Green (1998).
Dobrou zprávou se mezi obchodníky obvykle myslí procyklická informace (napø. vyšší rùst
ekonomiky, nižší míra nezamìstnanosti atd.). Nìkdy si investoøi pøekládají zprávu jako dobrou,
pokud její zveøejnìní vede k posílení domácí mìny. Špatná vede naopak k oslabení. To je
samozøejmì ale zavádìjící oznaèení. Když má nìkdo krátkou pozici v korunì vùèi euru, tak je pro
nìj dobrou zprávou, když koruna oslabuje. Pro zjednodušení se ale budeme držet uvedeného
a velmi èastého dìlení zpráv na dobré a špatné.
Navíc empiricky dokázali, že reakce na stejnou informaci je u rùzných mìnových párù dolaru
a jiných mìn vždy odlišná, i když jde stejným smìrem. Nestane se tedy, že by kvùli urèité informaci dolar posílil k euru a oslabil k libøe. Nejvìtší reakce jsou podobnì jako u dluhopisù na poèet
pracovních míst v nezemìdìlském sektoru, obchodní bilanci a objednávky zboží dlouhodobé
spotøeby.
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vestoøi nechtìjí slyšet špatné zprávy a reagují jen na zprávy dobré, které je v jejich názoru utvrzují, a obrácenì. V pozadí reakce tedy stojí psychologické faktory. Názor, že
v pozadí reakce stojí i psychologické faktory, sdílí i Conrad, Cornell, Landsman (2001).
Ti se ovšem domnívají, že síla reakce na špatnou zprávu je vyšší, pokud je trh dobøe naladìn, než když je špatnì naladìn. Oni ovšem vnímají dobrou náladu jako dlouhodobé
období – období, kdy se ekonomice daøí (napø. celé pololetí èi rok). V tomto textu však
dobrou náladu chápeme jako sentiment, který se mìní každý týden podle sklonu
investorù k riziku a nedávno zveøejnìné série zpráv doma a v zahranièí.
4.1 Prùzkum mezi analytiky

Otázkou ovšem je, zda se dá pøistupovat k prùzkumu oèekávání mezi analytiky a ekonomy tak, jak bylo popsáno v minulé kapitole. Analytik èi ekonom obvykle není investorem. Nìkteré spoleènosti vyloženì zdùrazòují v každé své analýze, že analytik nemá
žádné portfolio a nemá žádné spekulaèní úmysly. Názor analytika se proto mùže lišit od
oèekávání skuteèných investorù. Dá se sice pøedpokládat, že vìtšina analytikù je ve
svém okolí opinion makerem, ale nemusí to být vždy pravda. Navíc ne všichni investoøi
mají k ruce analytika. I kdyby však investoøi znali názor svého analytika a respektovali
ho pøi svém jednání, stále z toho neplyne, že názor zveøejnìný v prùzkumu je ve chvíli
zveøejnìní indikátoru ještì platný. Analytik mohl po uvedení oèekávání v prùzkumu
zmìnit názor a hráèi na trhu to mohli zaregistrovat, ale prùzkum se již neopakuje, a je
tím pádem vychýlený špatným smìrem. O tom, že se mùže názor v prùbìhu nìkolika dní
zmìnit, svìdèí napø. neèekaná revize zahranièního obchodu ÈR za první tøi kvartály
roku 2005, která v prosinci 2005 pøimìla agenturu Reuters, aby znovu provedla šetøení
mezi analytiky. Skuteènì se potvrdilo, že analytici snížili odhad rùstu ekonomiky. Tyto
opakované prùzkumy však nejsou èasté. Šetøení zároveò potvrdilo tvrzení, že analytici
mìní svùj názor v relativnì krátkém horizontu a šetøení provedené pøed pár týdny už
nemusí být platné.
Dalším argumentem proti využití tržních oèekávání z prùzkumu analytikù je i nedostateèná motivace odpovídat do prùzkumu co množná nejlépe. Nikde není psáno, že
analytik do prùzkumu uvádí to, co si skuteènì myslí. Pokud z urèitého dùvodu ví, že
zveøejnìný indikátor bude výraznì vyšší než obvykle, mùže zámìrnì v prùzkumu odpovídat, že oèekává nezmìnìnou hodnotu. Èím více budou ostatní investoøi oèekávat, že
se indikátor nezmìnil, tím více budou pøekvapeni, že nakonec bude indikátor výraznì
vyšší než obvykle a tím pádem také výraznì vyšší, než se uvádìlo v prùzkumu. Dealeøi,
kteøí se však øídili neveøejnými radami analytika, jenž správnì tajnì pøedpokládal
nezvyklý rùst indikátoru, na tom vydìlají výraznì více, než kdyby analytik zveøejnil své
správné oèekávání.
Pokud je analytik finanènì hodnocen výsledkem hospodaøení dealerù, jimž poskytuje informaèní podporu, by byl proti sobì, aby trh v prùzkumu varoval, že by zveøejnìný indikátor mohl být pøekvapivý. Jinými slovy, proè by mìl analytik dávat své nejlepší
odhady zdarma konkurenci? O tom, zda nìjaký takový „tržnì prozíravý“ analytik skuteènì existuje, se asi otevøenì nikdy nedozvíme. Nedá se to však vylouèit, a proto je
tøeba brát prùzkumy oèekávání s rezervou.

814 l

POLITICKÁ EKONOMIE, 6, 2007

Dalším problémem tìchto prùzkumù je, že ve snaze provést je maximálnì rychle
a krátce pøed zveøejnìním indikátoru jsou nìkteré èásti prùzkumu provádìny telefonicky. Jedná se pøedevším o oèekávání zmìny úrokových sazeb. Analytik zaskoèený neèekaným telefonem na obìdì mùže odpovìdìt jinak, než by odpovìdìl v pøípadì, že by
mìl pøed sebou poèítaè a více èasu na rozmyšlení. Krom toho se mùže bez kalendáøe
hùøe zorientovat v èase a odhadu, kdy bude další zmìna sazeb. Na druhou stranu dá se
oèekávat, že tak základní vìc jako další vývoj domácích sazeb má analytik rozmyšlenou
dopøedu a nemusí nad ní dlouze pøemýšlet.
Ve prospìch argumentu, že se tržní oèekávání mìøené prùzkumem mezi analytiky
nesmí pøeceòovat, svìdèí i pøekvapivé zjištìní Fleminga a Remolony (1997), že ta nejvìtší zmìna výnosnosti následovala sice po zveøejnìní indikátoru, ale jeho hodnota se
výraznì neodlišovala od oèekávání. Na druhou stranu situace na trhu není každý den
stejná. Nìkdy si jsou investoøi nejistí a i malá odchylka od oèekávané hodnoty mùže
investory zaskoèit.
5. Doplnìní modelu o standardizované pøekvapení

Problém pøekvapení je kromì zmínìné možnosti vychýleného oèekávání trhu ještì
složitìjší. Rovnice 3.1 vychází z toho, že pøekvapení st je rozdíl mezi skuteènou a oèekávanou hodnotou:
st,i = Ft,i - At,i ,

(5.1)

kde

At,i je hodnota zveøejnìného indikátoru i v èase t,
Ft,i je oèekávání trhu ohlednì indikátoru i v èase t.
Je ovšem tøeba rozlišovat mezi pøekvapením u inflace, kde rozdíl mezi oèekávanou
a skuteènou hodnotou jen výjimeènì pøekroèí jeden procentní bod, a napø. zahranièním
obchodem, kde se trh èasto mýlí o nìkolik miliard korun. Nemùžeme srovnávat jablka
s hruškami. Balduzzi, Elton, Green (1998) èi Anderson, Bollerslev, Diebold, Vega
(2003) proto používají tzv. standardizované pøekvapení, což spoèívá v tom, že hodnotu
st,i dìlí smìrodatnou odchylkou jednotlivých pøekvapení u daného indikátoru za celé
sledované období. Díky tomu nyní mùže mezi sebou porovnávat pøekvapení u rùzných
indikátorù. Formálnì lze standardizované pøekvapení St,i vyjádøit jako:
S t,i =

s t,i
si

.

(5.2)

Problémem ale stále zùstává, že mnohdy dochází ke zveøejnìní nìkolika indikátorù
zároveò. Vzniká pak otázka, který indikátor ovlivnil ceny dluhopisu více. Napø. v ÈR se
pravidelnì stává, že je zveøejnìn index spotøebitelských cen a zároveò míra
nezamìstnanosti.

POLITICKÁ EKONOMIE, 6, 2007

l 815

6. Reakce èeských instrumentù na nové informace

Dosavadní literatura zatím vždy zkoumala reakci dluhopisových trhù na zveøejnìné statistiky pouze v USA a v jednom pøípadì èásteènì i ve Švédsku. Reakce støedoevropských trhù zatím nebyly zmapovány, což je pro ekonomy výzva. Navíc autoøi se zamìøovali hlavnì na dluhopisy a ignorovali trh úrokových swapù (IRS). Následující text se
proto pokusí tuto mezeru vyplnit.
Dá se oèekávat, že podobnì jako na trhu v USA i v ÈR se ukáže, že procyklické indikátory potlaèí ceny dolù (výnosnosti nahoru), zatímco proticyklické indikátory budou
pùsobit na dluhopisy pøesnì obrácenì. V pozadí této kauzality lze zøejmì vidìt pøesvìdèení investorù, že v souladu s Phillipsovou køivkou je vyšší inflace pozitivnì
korelovaná s vyšší ekonomickou aktivitou.
6.1 Zdroj dat

Abychom mohli prozkoumat reakci trhu na zveøejnìní nových indikátorù, je potøeba
znát oèekávání trhu. Jak již bylo øeèeno, v èeských podmínkách je pro naše úèely nejvhodnìjší použít prùzkumy mezi analytiky každý mìsíc provádìný agenturou Reuters.
Agentura ovšem v prùbìhu posledních let svùj prùzkum postupnì rozšiøovala a zlepšovala, a tak nemáme pro vzdálenìjší období stejný poèet zkoumaných indikátorù jako
pro souèasnost. Oèekávaní hodnoty CPI, PPI, nezamìstnanosti, prùmyslové výroby
a zahranièního obchodu máme od ledna 1999, zatímco maloobchodní tržby jen od roku
2001. Vzhledem k tomu, že data o prùmyslové výrobì a zahranièním obchodì jsou zveøejòována s dvoumìsíèním zpoždìním, je v jejich pøípadì poèet pozorování o jedno
nižší než v pøípadì CPI a PPI, kterých bylo do konce prosince 2005 83. Maloobchodních
tržeb je vzhledem k pozdìjšímu zaøazení do prùzkumu jen 57. Poèet pozorování HDP je
samozøejmì ještì nižší, nebo• HDP je zveøejòován na rozdíl od ostatních indikátorù jen
jednou za ètvrtletí s tøímìsíèním zpoždìním. Indikátory jsou s výjimkou míry
nezamìstnanosti, která je zveøejòována Ministerstvem práce a sociálních vìcí,
zveøejòovány v 9:00 Èeským statistickým úøadem.
Tabulka 1

Tabulka 2

Èas zveøejnìní Indikátor

Zdroj dat Poèet pozorování

9:00

CPI mezimìsíèní

ÈSÚ

83

9:00

CPI meziroèní

ÈSÚ

83

9:00

PPI mezimìsíèní

ÈSÚ

83

9:00
9:00

PPI meziroèní
HDP

ÈSÚ
ÈSÚ

83
27

9:00

Maloobchodní tržby

ÈSÚ

57

9:00
9:00

Nezamìstnanost
Prùmyslová výroba

MPSV
ÈSÚ

83
82

9:00

Zahranièní obchod

ÈSÚ

82

Soubìh zveøejòování indikátorù
Indikátor

3

4

5

6

1 CPI mezimìsíèní

83 83 0

1

2

0

2

0 83 16 1

7

8

9

2 CPI meziroèní

83 83 0

0

2

0 83 16 1

3 PPI mezimìsíèní

0

0 83 83 2

3

0 11 0

4 PPI meziroèní

0

0 83 83 2

3

0 11 0

5 HDP

2

2

2

2 27 2

6 Maloobchodní tržby 0

0

3

3

2

6

1

2 57 0

0

0

7 Nezamìstnanost
83 83 0 0 2
8 Prùmyslová výroba 16 16 11 11 6

0 83 15 0
0 15 82 0

9 Zahranièní obchod

0

1

1

0

0

1

0

0 82

Pøi analýze vlivu dat na výnosnosti je samozøejmì velkým problémem to, že dochází
èasto ke zveøejnìní nìkolika indikátorù zároveò. Napø. jak ukazuje pøiložená tabulka,
index spotøebitelských cen vychází vždy zároveò s mírou nezamìstnanosti. Zároveò
s tím ale od roku ledna 1999 do konce roku 2005 byl dvakrát zveøejnìn i HDP. Spoleènì
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s CPI a nezamìstnaností byla šestnáctkrát zveøejnìna prùmyslová výroba a jednou i zahranièní obchod. U takovýchto pøípadù se v následujícím textu budeme klonit k tìm studiím, které dávají všem indikátorùm stejnou váhu. Výsledky proto v nìkterých
pøípadech sice nebudou jednoznaèné, ale zároveò nebudou zkreslené pøiøazením špatné
váhy.
Z rovnice 5.1 získáme pøekvapení trhu jako: st,i = Ft,i – At,i. Získané pøekvapení ještì
standardizujeme podle rovnice 5.2. Výsledky pak budou mezi indikátory srovnatelné.
Jak se v èase vyvíjelo standardizované pøekvapení, ukazují pøiložené grafy. Èasové
øady jsou doplnìny o klouzavý prùmìr, který nám ukazuje, zda byli analytici ve svých
oèekáváních v prùmìru v daném roce spíš optimistiètí7 nebo pesimistiètí. Optimismus
naznaèuje kladný prùmìr a pesimismus záporný prùmìr8.
Pøi pohledu na graf CPI je vidìt, že analytici mají dlouhodobì tendenci oèekávat
mírnì vyšší inflaci. To vede k tomu, že jejich oèekávání byla v prùmìru o tøi setiny procentního bodu vyšší než realita. Tento vývoj byl obzvláštì patrný v letech 2002 až 2004.
Tou dobou se totiž meziroèní index spotøebitelských cen dostal do záporných hodnot,
což byla pro trh novinka, a vymanìní se z tohoto teritoria èekal trh døíve. V roce 2005 už
ale trh sázel na nižší inflaci, než ve skuteènosti byla.
U nezamìstnanosti nelze mluvit o jasném trendu chyby. Prùmìrná chyba za roky
1999 až 2005 èinila 0,0 procentního bodu. K výraznému pøekvapení došlo koncem roku
2004, kdy byli analytici zaskoèeni neèekanì rychlým rùstem míry nezamìstnanosti.
Tato chyba byla ovšem dána zejména pøechodem na novou metodiky míru nezamìstnanosti, kde nemìla èasová øada délku ani jednoho roku. Pro analytiky to byla novinka.
Staré modely pøestaly dávat rozumné výsledky. Rozdíl mezi starou a novou mírou
nezamìstnanosti nebyl konstantní.
I u PPI byla v daném období prùmìrná chyba nestandardizovaného oèekávání
0,0 procentního bodu. Pøesto je zde ale vidìt urèitý trend. V roce 2004 byli analytici zaskoèeni prudkým rùstem cen kovù daným rychlým rùstem èínské a indické poptávky po
surovinách. Ceny v prùmyslu proto rostly nezvykle rychle a domácí ekonomové s tímto
novým fenoménem nepoèítali. V roce 2005 byl pak trh zaskoèen vývojem cen ropy –
nejprve rùstem a pak zase poklesem.
U prùmyslu se ukazuje, že jej mají analytici v prùmìru tendenci podceòovat o sedm
desetin procentního bodu. K nejvìtšímu pøekvapení docházelo v roce 2004, kdy rostl
prùmysl po nìkolik mìsícù dvouciferným tempem. To, že se zde analytici tak výraznì
mýlili, je ale dáno i samotným indikátorem, který je v porovnání s jinými indikátory velice volatilní a jeho smìrodatná odchylka je napøíklad skoro o 3,2 vyšší než u CPI.
Podobnì jako prùmysl i maloobchod mají analytici tendenci podceòovat. Podcenìní
je ale nižší než u prùmyslu, protože zde analytici oèekávali rùst nižší jen o jednu desetinu procentního bodu.
I HDP mìli analytici tendenci podceòovat a v prùmìru poèítali s rùstem o sedm desetin procentního bodu nižším. Nejvíce ekonomiku podceòovali v roce 2000 a 2004. Nao-

7
8

Ve smyslu vyšších než oèekávaných hodnot.
V pøípadì HDP se jedná o prùmìr za poslední 4 kvartály a v pøípadì ostatních indikátorù za
posledních 12 mìsícù.

POLITICKÁ EKONOMIE, 6, 2007

l 817

pak k pøecenìní ekonomiky došlo v roce 2002, kdy došlo k vìtšímu než oèekávanému
zpomalení ekonomiky. Zde se krom jiného projevil i vliv nièivých povodní, když byla
na nìkolik dní zaplavena øada továren a komunikací.
Graf 1
Pøekvapení u CPI

Graf 2
Pøekvapení u nezam.

Graf 3
Pøekvapení u PPI

Graf 4
Pøekvapení u prùmyslu

Graf 5
Pøekvapení u maloobchodu

Graf 6
Pøekvapení u HDP

Graf 7
Pøekvapení u ZO
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Podobnì jako pøedešlé indikátory i zahranièní obchod analytici podceòovali, když
v prùmìru oèekávali deficit o 1,2 mld. Kè vyšší, než ve skuteènosti byl. K velkému podcenìní došlo zejména poèátkem roku 2005. Ukazuje se tak, že analytici jsou spíš pesimisté, když mají tendenci ekonomiku podceòovat.
6.2 Nejvìtší reakce èeského trhu

Døíve než se pustíme do výsledkù samotného modelu, bude zajímavé podívat se, kdy
došlo k nejvìtším pohybùm na trhu v rámci 48 hodin. Za reprezentanta výnosnosti zvolíme støed výnosové køivky – pìtiletý IRS9.
Tabulka 3

K nejvìtšímu propadu došlo 18. kvìtna 2000, kdy v prùbìhu 48 hodin poklesla výnosnost o 57 bazických bodù. Tou dobou byl zveøejnìn jen jeden indikátor. Jednalo se
o bøeznové maloobchodní tržby. Bohužel až do roku 2001 ještì prùzkum agentury Reuters nepokrýval maloobchodní tržby, a tak nevíme, zda se jednalo o pøekvapení pro trh èi
nikoli. Nicménì ani trh neznal oèekávání a nemohl být proto pøekvapen. Ke druhému
nejvìtšímu poklesu došlo 26. ledna 2001. Tou dobou však nebyl zveøejnìn žádný indikátor. Ani nezasedalo vedení ÈNB, ECB èi Fedu. Výnosnosti tedy nepoklesly v reakci
na mìnovou politiku ani v reakci na zveøejnìní domácího indikátoru. V pozadí stály jiné
faktory.
Podobnì jako v lednu 2001 i 24. záøí 2002 poklesly sazby o 32 bazických bodù. Tou
dobou byl zveøejnìn zahranièní obchod. Tenkrát trh oèekával schodek obchodní bilance
ve výši 9,75 mld. Kè. Realita se lišila o více než pùl miliardy Kè, když deficit èinil jen
9,224 mld. Kè. Jednalo se tedy o celkem malé pøekvapení. V prùmìru se trh totiž mýlí
o 1,2 mld. Kè, když oèekává, že bude deficit hlubší. Výsledek zahranièního obchodu
tedy evidentnì nebyl dùvodem k tak výraznému poklesu a jedná se o falešnou stopu.
V pozadí prudkého pohybu výnosnosti opìt nestál zveøejnìný indikátor.
Pátý nejvìtší pokles pøipadá na 13. záøí 2001. Tou dobou byl zveøejnìn index PPI.
Trh tehdy oèekával meziroèní rùst o 2,8 %. V realitì však èinil jen 2,4 %. Trh se tedy celkem výraznì zmýlil. V prùmìru se u PPI nemýlí. Rozhodnì se tedy jednalo o stimul
k poklesu sazeb. Inflaèní tlaky byly v prùmyslu výraznì nižší, než se trh domníval.
Shodou okolností tou samou dobou došlo ale k teroristickým útokùm na New York
a Washington. Investoøi byli tehdy otøeseni. Dolar slábnul, úrokové sazby globálnì kle-

9

Po mnoho let konèila výnosová køivka desetiletou splatností. Delší splatnosti jsou novinkou
nìkolika málo posledních let.
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saly a investoøi hledali bezpeèná aktiva, mezi která mùžeme v porovnání s akciemi zaøadit i dluhopisy. Docházelo k globálnímu poklesu výnosností. Americká centrální banka
s rozhodnutím dlouho neotálela a ze strachu z poklesu spotøebitelského sentimentu
hned 17. záøí snížila své klíèové sazby o 50 bazických bodù. ECB udìlala totéž o den
pozdìji. ÈNB k tomuto kroku pøistoupila až koncem listopadu. Reakce všech centrálních bank byla shodná – 50 bodù. Jednalo se o zaèátek rychlého poklesu sazeb. Opìt
tedy nelze øíct, jak velkou roli zde sehrál index PPI a jak velkou roli hrály vnìjší vlivy.
Bez událostí v USA by byl pokles sazeb urèitì ménì výrazný.
K nejvìtšímu rùstu sazeb došlo 16. kvìtna 2000, kdy sazba IRS poskoèila nahoru
o 60 bazických bodù. Tou dobou byl zveøejnìn index PPI. Trh èekal index ve výši 5,1 %,
v realitì byl však 4,2 %. Ukázalo se tak, že inflaèní tlaky nebyly tak vysoké, jak trh pøedpokládal. Rozhodnì se tedy nejednalo o stimul k rùstu sazeb. Spíš naopak – v pozadí
tedy muselo stát nìco jiného, co dokázalo vliv PPI „pøetlaèit“. Druhý nejvìtší rùst pøipadá na 10. ledna 2000. Ten den ovšem nebyl zveøejnìn žádný indikátor.
Tøetí nejvìtší nárùst výnosností byl spojen se zveøejnìním CPI a nezamìstnanosti
v lednu 2000. Trh tehdy èekal CPI kolem 2,4 %, v realitì byl ale 2,5 %. Nejednalo se
tedy o výraznou odchylku. Vzhledem k tomu, že byl index v realitì vyšší, než se èekalo,
otevíralo to prostor k mírnému rùstu sazeb. Nezamìstnanost byla tehdy oèekávána kolem 9,3 % a v realitì byla 9,4 %. To byl impuls naopak k spíš k mírnému poklesu než rùstu sazeb. Nicménì nezamìstnanost není na rozdíl od CPI centrální bankou tak akcentována, a proto trh reaguje na CPI více a nezamìstnanost je èasto pøehlížena. I tak se ale
nejedná o výrazný dùvod k tomu, aby vyvolal 3. nejvìtší vzestup sazeb za 7 let.
Ètvrtý nejvýraznìjší rùst pøipadá na 17. bøezna 2003 a pátý nejvýraznìjší rùst na
15. srpna 2002. Ani v jednom z tìchto dnù ovšem nebyly zveøejnìny nové makroekonomické indikátory. Motorem pohybu bylo nìco jiného.
Zajímavé je, že v pozadí 10 nejvìtších pohybù sazeb nestála ani jednou bezprostøednì centrální banka. Jen jednou byl v tìchto pøípadech zveøejnìný indikátor zásadnì odlišný od oèekávání. To jsou výsledky podobné výzkumu z USA, kde v pozadí nejvìtších
pohybù nikdy nestála velká pøekvapení. To naznaèuje, že trh fixnì úroèených aktiv nereaguje nejvíce na zveøejnìné indikátory, ale na jiné zprávy. Jedná se zejména o vývoj
v zahranièí a o neplánovaná prohlášení centrálních bankéøù.
6.3 Regresní model reakce

Nyní již mùžeme pøistoupit k hlubší analýze reakcí. Aèkoli poslední výzkumy ukázaly,
že analýza intradenních dat odhalí více informací, v ÈR se bohužel nelze bìžnì dostat
k dostateènì dlouhým èasovým øadám a nelze tedy zkoumat sazbu pìt minut pøed a pìt
minut po zveøejnìní v posledních 7 letech. Budeme proto podobnì jako nìkteré studie
z USA vycházet z denních hodnot. Budeme pøitom zkoumat hodnoty výnosností den
pøed zveøejnìním a den po zveøejnìní indikátoru. Za hodnoty výnosností použijeme
stejnì jako v pøedešlém textu pìtileté IRS, protože to je sazba, kterou mùžeme
považovat za støed výnosové køivky.
Pøi analýze zmìn výnosností po zveøejnìní indikátoru se ukazuje (viz tabulka 4), že
prùmìrná zmìna byla nejvyšší po zveøejnìní maloobchodních tržeb (v tabulce znaèe-
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ných jako RS), kde èinila více než 7 bazických bodù. Dále následovalo HDP, CPI, PPI,
prùmyslová výroba (znaèená jako IND) a zahranièní obchod (ZO). Zároveò se ukazuje,
že ve dnech, kdy je zveøejnìn indikátor, dochází k vìtší zmìnì sazeb IRS než ve dnech,
kdy indikátor zveøejnìn není. Výjimkou je pouze zahranièní obchod. To je ale celkem
logické. Zahranièní obchod má jen minimální vliv na rozhodování centrální banky
o úrokových sazbách. Pøekvapivá mùže být ale reakce na zveøejnìní maloobchodních
tržeb, která je silnìjší než u HDP èi inflace. To lze vysvìtlit tím, že investoøi chápou maloobchodní tržby jako pøedzvìst budoucího HDP, zatímco samotnou statistiku HDP
chápou jako zprávu o minulosti. To by tedy naznaèovalo, že investoøi jsou velmi vpøed
hledící.
Tabulka 4

Analýzu lze rošíøit o citlivost na oznámení (viz druhý øádek tabulky 4), když prùmìrnou zmìnu výnosnosti po zveøejnìní indikátoru vydìlíme prùmìrnou zmìnou výnosnosti ve dnech, kdy nejsou zveøejnìné žádné indikátory. Vidíme tak napø., že volatilita
po zveøejnìní maloobchodních tržeb roste o 37 % a po zveøejnìní HDP o skoro 31 %.
Když již známe pøekvapení trhu v prùbìhu posledních let, mùžeme pøistoupit k samotné regresi. Bude nás pøitom zajímat, jak reagují výnosnosti na nové informace
o ekonomice. V dalších výpoètech budeme vycházet z rovnice 3.1, která je definována
jako rt = bst + et.
Po provedení regrese z rovnice 3.1 získáme nepøíliš lichotivé výsledky. V souladu
s pøedešlým textem se ukazuje, že makroekonomické indikátory v ÈR nedokážou dobøe
vysvìtlit pohyb výnosností. Tabulka ukazuje, že nejlépe dokáže vysvìtlit pohyb výnosností pøekvapení ze zveøejnìného CPI. V souladu s teorií se ukazuje, že pokud trh oèekává vyšší inflaci, než pøinese statistický úøad, výnosnost se vydá dolù. Znaménko u â
tak v tabulce odpovídá oèekávání.
To samé platí i pro PPI. Zde je ovšem problém ve velmi malém R2. To je ostatnì s výjimkou CPI problém všech indikátorù. Ukázalo se, že pouze CPI je statistiky signifikantní na hladinì 1 %. Ostatní indikátory nebyly statisticky významné.
Nelogické znaménko je vidìt u HDP. Ve chvíli, kdy trh oèekává vyšší hodnotu, než
ve skuteènosti byla, jde výnosnost nahoru. Logické by pøitom bylo, aby byl trh zklamaný z pomalého rùstu a výnosnosti šly dolù v oèekávání, že centrální banka má prostor
pro nižší sazby. Podobné to je s maloobchodními tržbami. Naopak u prùmyslové výroby
znaménko u â odpovídá. V souladu s oèekáváním se potvrzuje, že mezi zahranièním
obchodem a výnosnostmi není žádná vazba.
Velmi nízké koeficienty determinace ukazuji na omezenou vypovídací schopnost
odhadovaných modelù. Souèasnì hodnoty DW statistiky ukazuji na autokorelaci
reziduí a tedy vychýlenost odhadu.
V porovnání se zahranièními trhy se ukazuje, že èeský trh reaguje na zprávy z ekonomiky jen velmi vlažnì. To je dáno tím, že se snažíme porovnávat s vyspìlým a nejvìtším
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trhem dluhopisù na svìtì. Èeský trh je na rozdíl od USA pod silným vlivem globálních
trendù, zatímco USA udávají tìmto trendùm smìr. Výnosnosti sice sledují vývoj makroekonomických indikátorù, ale daleko dùležitìjší je pro nì z krátkodobého pohledu vývoj v eurozónì. Z dlouhodobého pohledu jsou ale samozøejmì z velké èásti pod taktovkou ÈNB, která udává sazbám tón na základì jejího inflaèního výhledu. Ukazuje se
tedy, že pro krátkodobého hráèe na trhu, jehož investièní horizont se pohybuje ve dnech,
není sledování makroindikátorù pøíliš podstatné a lepší strategií je sledovat vývoj
v zahranièí.
Tabulka 5

7. Zasedání centrální banky a jeho okamžitý vliv na výnosovou køivku

Ukazuje se, že na rozdíl od zahranièí je v ÈR vliv zveøejnìných indikátorù slabý. Dùvodem je patrnì to, že je èeský trh fixnì úroèených aktiv v porovnání s USA èi eurozónou
malý a silnì závislý na globálních trendech. Kromì makroekonomických indikátorù je
však z logiky fixnì úroèených aktiv trh velmi závislý na oznámení centrální banky o nastavení úrokových sazeb. To je oblast, kterou jsme zatím nezkoumali. Nejprve zjistíme
prùmìrnou reakci sazeb a prùmìrnou zmìnu sklonu výnosové køivky.
Tvar a sklon výnosové køivky je prvoøadì urèován trhem na základì oèekávání, jaký
bude další vývoj mìnové politiky centrální banky. Pokud trh zaène oèekávat, že úrokové sazby pùjdou nahoru, zaène mít køivka pozitivnìjší sklon, než pùvodnì mìla. Trh
každý den upravuje svá oèekávání ohlednì pravdìpodobnosti, se kterou centrální banka
zmìní úrokové sazby. Z pohledu dopadu rozhodnutí centrální banky na výnosovou
køivku je tedy tøeba rozlišovat, jestli se jedná o oèekávanou èi neoèekávanou zmìnu.
U oèekávaných zmìn je reakce výnosové køivky ménì dramatická než u neoèekávaných
zmìn.
Pro náš výzkum budeme používat opìt data agentury Reuters, která na èeském trhu
každý mìsíc zkoumá oèekávání analytikù. Na základì tìchto dat mùžeme urèit, zda trh
oèekával èi neoèekával zmìnu úrokových sazeb a s jakou pravdìpodobností. Pokud
nadpolovièní poèet analytikù v prùzkumu poèítá se zmìnou úrokových sazeb, budeme
to chápat, jako že se oèekává zvýšení sazeb a obrácenì. Hned úvodem je však tøeba pøipustit, že èasová øada agentury je pro hlubší analýzu krátká. To je ovšem problém
u vìtšiny èasových øad v ÈR.
Jaká tedy byla reakce trhu na zmìnu úrokových sazeb? Empirická data ukazují, že
prùmìrná reakce trhu na oèekávanou zmìnu úrokových sazeb byla v období bøezen
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2004 až listopad 200510 po oèekávaném zvýšení repo sazby o 25 bazických bodù témìø
nulová. Nejvýraznìjší reakce byla u kratších sazeb.
Reakce na neoèekávanou zmìnu úrokových sazeb byla daleko výraznìjší. Empirická data ukazují, že prùmìrná reakce trhu na neoèekávanou zmìnu úrokových sazeb
o 25 bazických bodù byla ve sledovaném období 17 bazických bodù. Nejvýraznìjší reakce byla u týdenní sazby a nejménì výrazná u nejdelší sazby IRS, tedy u dvacetileté
splatnosti. Naopak u snížení sazeb je nejvýraznìjší reakce u jednoroèní sazby IRS
a nejménì výrazná u 15leté sazby IRS.
To, že delší splatnosti reagují na zmìnu klíèové sazby centrální banky ménì než
krátké úrokové sazby, je bìžné. Napø. Cook, Hahn (1990) zjistili, že jednoleté dluhopisy
reagují o 0,5 zmìny fed funds až po pouhých 0,13 u desetiletých dluhopisù. Potvrzuje se
tedy, že centrální banka nemá dostateèný vliv na dlouhý konec výnosové køivky,
zatímco krátký konec plnì kontroluje.
Na základì uvedených dat lze sestavit i rovnici oèekávané zmìny úrokové sazby po
zmìnì repo sazby, pokud je zmìna úrokových sazeb oèekávaná a pokud není oèekávaná. Regresní rovnice by mohla mít podobu:
Rt+1,m – Rt-1,m = a + b*d + e,
kde

(7.1)

a, b, e
d
Rt+1,m – Rt-1,m

jsou koeficienty regresní rovnice
je zmìna úrokových sazeb centrální banky
je zmìna úrokových sazeb splatnosti m den po rozhodnutí
centrální banky a den pøed rozhodnutím centrální banky.
Problémem této regrese je ovšem to, že nemáme dostatek pozorování. Zejména když
je tøeba rozdìlit situace na ètyøi kategorie: oèekávané zvýšení úrokových sazeb, neoèekávané zvýšení úrokových sazeb, oèekávané snížení sazeb, neoèekávané snížení sazeb.
To jsou ètyøi situace, které v daném období nastaly.
Pro pøesnìjší interpretaci vývoje na trhu bychom potøebovali delší èasovou øadu. To
se nám ale asi nikdy nepodaøí. Døíve, než bude èasová øada dostateènì dlouhá, tak Èeská
národní banka pøestane øídit mìnovou politiku v zemi, protože zemì vstoupí do
eurozóny.
Musíme si tedy vystaèit se zahranièními daty. Faust, Rogers, Wang, Wright (2003)
odhadují efekt neoèekávaného rùstu úrokových sazeb americké centrální banky
o 100 bodù u desetiletého státního dluhopisu o 13,3 bazického bodu se standardní
chybou 6 bazických bodù.
7.1 Reakce term spreadu na zmìnu sazeb

Zásadní otázku investorù i centrálních bankéøù, jak bude reagovat výnosová køivka na
oèekávaný a neoèekávaný zásah centrální banky, tedy v ÈR pomocí regrese nezjistíme.
Podívejme se tedy alespoò na to, jak trh v prùmìru reagoval na zmìnu úrokových sazeb.

10 Reuters rozšíøil svùj prùzkum o dotaz na zmìnu oèekávané úrokové sazby až v bøeznu 2004.
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Tabulka 6

Z tabulky je vidìt, že bezprostøední reakce trhu na zmìnu úrokových sazeb je jiná
než reakce s odstupem dvou dnù. Pokud je zvýšení úrokových sazeb oèekávané (to znamená, že vìtšina dotázaných analytikù oèekává rùst sazeb), spread úrokových sazeb
IRS v prùmìru vzroste o 8 bodù. To by naznaèovalo, že zvýšení úrokových sazeb nebylo
pøed rozhodnutím centrální banky plnì odraženo. Nebylo tomu ale tak, protože druhý
den po zvýšení sazeb se spread vrací tam, kde byl. Na oèekávanou zmìnu IRS reagují
jen první den a následnì se vrací tam, kde byly. U penìžního trhu je situace ale odlišná,
zde nebylo zvýšení sazeb plnì zapoèteno a i druhý den zùstává spread zvýšený. To do
nìj pøitom nejsou zapoèteny úplnì nejkratší sazby, které samozøejmì reagují nejvíce.
Tyto sazby jsou však velmi volatilní a nemá smysl je do analýzy zapoèítávat.
U neoèekávaného zvýšení sazeb je reakce logicky výraznìjší. Spread se po zvýšení
sazeb ale v prùmìru snížil. To je dáno tím, že vzrostly krátkodobé sazby víc než dlouhodobé. Výnosová køivka IRS se tak zploštila následující den o 12 bodù, aby další den korigovala o dva body. U sazeb penìžního trhu toto ale neplatí, zde došlo k rùstu a výnosová køivka v tomto segmentu zestrmìla. Pokud se podíváme na výnosovou køivku
pokrývající 3 mìsíce až 10 let, tak zjistíme, že zploštìla do druhého dne o sedm bodù,
ale o den pozdìji korigovala o ètyøi body. Reakce na neoèekávanou zmìnu úrokových
sazeb byla po dvou dnech tedy jen nepatrnì výraznìjší než u oèekávané zmìny. V obou
situacích trh nejprve pøestøelil svou reakci a následující den mírnì toto pøestøelení
zkorigoval. Potvrzuje se tedy, že trh má tendenci pøestøelovat podobnì jako v zahranièí.
U oèekávaného snížení sazeb došlo ke zploštìní výnosové køivky u delších splatností o jeden bod a u krátkých splatností naopak ke zestrmìní o jeden bod. Celková výnosová køivka se ale zploštila.
U neoèekávaného snížení sazeb byla reakce samozøejmì výraznìjší, ale pøekvapivì
byla v opaèném smìru. Výnosová køivka nezestrmìla, ale reakci na rozdíl od zvýšení
sazeb již nekorigovala. Zdá se tedy, že k pøestøelování dochází jen po zvýšení sazeb. Na
silné závìry je ovšem pøíliš brzo, protože jsme mìli velmi málo pozorování.
8. Komunikace centrální banky s trhem a jeho vliv na oèekávání

V pozadí reakce trhu na rozhodnutí centrální banky je samozøejmì také to, jak výraznì je
trh zaskoèen, èi lépe øeèeno, jak moc si je s rozhodnutím centrální banky jistý. To je z velké èásti dáno tím, jak centrální banka komunikuje navenek. Velkou roli zde hrají prohlášení centrálních bankéøù v médiích, ale také zápisy z jednání bankovní rady a Velká situaèní

824 l

POLITICKÁ EKONOMIE, 6, 2007

zpráva, kterou centrální banka pøipravuje každý kvartál. ÈNB navíc poøádá i setkání
s analytiky, kdy se autoøi makroekonomické prognózy spolu s nìkterými èleny bankovní
rady osobnì setkávají s analytiky z ÈR i zahranièí, aby byla rozhodnutí banky dobøe pochopena a uvnitø finanèních institucí, kde analytici pùsobí, správnì interpretována. Tyto
schùzky však nejsou u okolních centrálních bank bìžné a lze je považovat za nadstandardní krok. Pravdìpodobnì to byl jeden z dùvodù, proè v prùzkumu agentury Reuters
vyšla ÈNB jako nejlépe komunikující centrální banka støední a východní Evropy.
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Pokud je komunikace centrální banky s trhem dobrá, trh by nemìl být kroky centrální banky zaskoèen. Volatilita úrokových sazeb by mìla být nižší, což, jak píše Andersson et al. (2002), by mìla centrální banka uvítat.
Oèekávání lze mìøit napø. tím, kolik analytikù poèítá se zmìnou úrokových sazeb.
Z grafu je vidìt, že se analytici nechali celkem èasto zaskoèit. Z pozorovaných šesti
zmìn, si byli analytici jisti jen ve dvou pøípadech a dvakrát zmìnu vùbec neèekali. Jinými slovy, jen ve tøetinì pøípadù byli analytici jako celek schopni skuteènì správnì
predikovat zmìnu.
Graf ukazuje, jak jsou analytici setrvaèní. Po jedné zmìnì sazeb oèekávají další
zmìnu. Tak tomu bylo napø. v záøí 2004, kdy centrální banka slibovala utahování mìnové politiky a mnoho analytikù jí sedlo na lep. Ve skuteènosti následoval obrat
o 180 stupòù a dalším krokem nebylo pøedpokládané zvýšení sazeb, ale naopak snížení
sazeb, které bylo trhem naprosto neoèekávané. Po sérii snížení sazeb poèátkem roku
2005 analytici nejspíš protahovali trend a sázeli na další snížení sazeb. Tenkrát vstoupil
do hry nový faktor, kterým byla nová bankovní rada. Nìkteøí èlenové bankovní rady
byli totiž obmìnìni a oèekávalo se, že budou tlaèit sazby spíš dolù než nahoru.
Otázkou ale je, zda vùbec mùžeme považovat oèekávání analytikù za oèekávání
trhu. Trh totiž (mìøeno vývojem mezibankovních sazeb) èasto jde proti oèekávaní analytikù. Pøíkladem mùže být rozhodnutí centrální banky zvýšit úrokové sazby v øíjnu
2005. Tehdy žádný analytik rùst sazeb neoèekával, ale vìtšina obchodníkù ano. Naše

POLITICKÁ EKONOMIE, 6, 2007

l 825

zjištìní, že analytici nedokáží velmi dobøe pøeèíst karty centrální banky a že nedokáží ve
vìtšinì pøípadù správnì predikovat chování centrální banky, naznaèuje, že komunikace
mezi analytiky a centrální bankou není perfektní. Mìnová politika není èitelná. To je
v pøímém rozporu s výsledky studie Navrátil, Kotlán (2005), která tvrdí, že ÈNB je pro
trh èitelná. Dùvodem rozlièného závìru je to, že autoøi nehledí na oèekávání analytikù,
ale na zmìny úrokových sazeb. Potvrzuje se tak, že nelze zamìòovat oèekávání trhu
s oèekáváním analytikù, jak to èasto èiní napø. média. Druhým možným závìrem je, že
jejich zjištìní pokrývá jiný horizont než naše a neodráží novou (obmìnìnou) bankovní
radu, která po svém nástupu výraznì snížila sazby centrální banky.
9. Závìr

Cílem tohoto textu bylo zaplnit dosavadní mezeru v poznání a jako v první práci ve
støední Evropì zmapovat reakci trhù fixnì úroèených aktiv na zveøejnìné informace.
Prozkoumali jsme oèekávání analytikù jako reprezentantù trhù a zjistili jsme, že analytici jsou spíš pesimisté, když mají tendenci èeskou ekonomiku dlouhodobì podceòovat.
Následnì jsme identifikovali nejvìtší pohyby trhu v posledních letech. Zajímavé je, že
v pozadí 10 nejvìtších pohybù sazeb nestála ani jednou bezprostøednì centrální banka.
Jen jednou byl v tìchto pøípadech zveøejnìný indikátor zásadnì odlišný od oèekávání. To
jsou výsledky podobné výzkumu z USA, kde v pozadí nejvìtších pohybù nikdy nestála
velká pøekvapení. To naznaèuje, že trh fixnì úroèených aktiv nereaguje nejvíce na zveøejnìné indikátory, ale na jiné zprávy. Jedná se zejména o vývoj v zahranièí a o neplánovaná
prohlášení centrálních bankéøù. Zprávy, na jejichž zveøejnìní trh netrpìlivì èekal, mìl
možnost anticipovat a nìjak se pøipravit i na výsledek pro investory nepøíznivý.
Potvrdilo se, že makroekonomické indikátory v ÈR nedokážou dobøe vysvìtlit pohyb výnosností. Zjistili jsme, že nejlépe dokáže vysvìtlit pohyb výnosností pøekvapení
ze zveøejnìného CPI. V souladu s teorií se ukazuje, že pokud trh oèekává vyšší inflaci,
než pøinese statistický úøad, výnosnost se vydá dolù. To samé platí i pro PPI. Zde je
ovšem problém ve velmi malém R2. To je ostatnì s výjimkou CPI problém všech indikátorù. Konstatovali jsme, že pouze CPI je statistiky signifikantní na hladinì 1 %. Ostatní
indikátory nebyly statisticky významné.
V porovnání se zahranièními trhy se ukazuje, že èeský trh reaguje na zprávy z ekonomiky jen velmi vlažnì. Èeský trh je na rozdíl od USA pod silným vlivem globálních
trendù. Pro krátkodobého hráèe na trhu, jehož investièní horizont se pohybuje ve dnech,
není sledování makroindikátorù pøíliš podstatné a lepší strategií je pro nìj sledování
vývoje v zahranièí.
Kromì nových informací ve smyslu zveøejnìní makroekonomických statistik je výnosová køivka ovlivòována i rozhodnutím centrální banky o zmìnì repo sazby. Reakce
je samozøejmì výraznìjší u neoèekávané zmìny. Zatímco po oèekávaném zvýšení repo
sazby o 25 bazických bodù je reakce zanedbatelná, prùmìrná reakce trhu na neoèekávanou zmìnu úrokových sazeb o 25 bazických bodù byla ve sledovaném období 17 bazických bodù. Nejvýraznìjší reakce byla u týdenní sazby a nejménì výrazná u nejdelší
sazby IRS, tedy u dvacetileté splatnosti. Naopak u snížení sazeb je nejvýraznìjší reakce
u jednoroèní sazby IRS a nejménì výrazná u 15leté sazby IRS.
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Abstract
The paper deals with the impact of new information on the fixed income market. We expect this to be
the first study covering such a topic in Central European markets. We prepared a model of a market
reaction and found out that the market is not significantly driven by new macroeconomic figures.
The sharpest moves have never been caused by a new number, but developments abroad and
unexpected statements of central bankers. Scheduled central bank decisions on the interest rates
did not affect yields as much as these two factors. The main message of this text for short term
investors is, that in contrast to the USA, it is better for them to follow trading abroad than the Czech
fundamentals.
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