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EUR/GBP na 5 ročnom maxime
Euro od začiatku augusta osciluje okolo hladiny 1,18
USD/EUR. V piatok minulého týždňa uzatváralo na 1,1761.
Voči britskej libre euro prekonalo dlhoročné maximá. Jeho
kurz (obrázok) v minulom týždni prekročil 0,90 eur za libru a
očakáva sa, že v budúcom roku môže dosiahnuť paritu. Euru
sa darí oproti väčšine svetových mien s výnimkou
stredoeurópských mien a mexického pesa. Od začiatku roku
česká koruna posilnila voči euru o 3,46%, poľský zlotý posilnil
o 2,8% a maďarský forint o 1,45%.

Česká koruna
V stredu minulého týždňa po správach o HDP koruna prudko
posilnila viac ako 10 halierov na 26,04 Kč/EUR. Hrubý
domáci produkt zrástol o 2,3% medzi štvrťročne a 4,5%
medziročne, čo bolo výrazne nad očakávania. Pozitívne údaje
o raste ekonomiky, raste zamestnanosti a mierne lepších
číslach o inflácii zvyšujú pravdepodobnosť ďalšieho
zvýšenia úrokových sadzieb. 6x9 FRA (na obrázku) vzrástli
na 23 bps nad Pribor (0,46%) čo znamená, že
pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bps vo februári je
približne 90%.

Dlhopisy
Výnosy dlhopisov ostávajú naďalej nízke. Pretlak likvidity zo
strany ECB dáva v nasledujúcich týždňoch slabé vyhliadky
na ich rast. K výraznejšiemu posunu nahor môže dôjsť až
keď predstavitelia ECB vyslovia konkrétnejšiu predstavu o
eliminácií programu výkupu dlhopisov. Na obrázku je
kumulatívne zobrazenie aktív európskej centrálnej banky.
Výnos slovenských 2-ročných SD je -0,575%, 10-ročných
0,714% a 20-ročných 1,65%.
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Rozvojovým trhom sa stále darí
Akcie rozvojových trhov pokračujú vo svojom
nadpriemernom výkone. Index MSCI Emerging Markets
(EM) meraný v USD si od začiatku roku pripísal
zhodnotenie 21,6%. Okrem ekonomického rastu a nízkej
volatility je rast týchto trhov podporovaný aj carry trade
obchodmi - investori nakupujú aktíva v krajinách s
vyššími výnosmi a financujú sa menami s nižšími
úrokovými mierami.Na obrázku je znázornený
kumulatívny výnos carry trade long 3M EM money
market a short USD stratégie.
Americké indexy zatvárali uplynulý týždeň v len
miernych stratách, napriek štvrtkovému prepadu o takmer
1,5%. Tento pokles v piatok nasledovali aj európske trhy,
ktoré však neskôr počas dňa korigovali nahor.

Ropa osciluje na 50 USD
V severnej Amerike pokračuje pokles počtu vrtných
sústav. Celkový počet sa v minulom týždni znížil o 9
jednotiek, z 1169 na 1160. V USA počet klesol o 3,
Kanade o 6 a v Mexickom zálive o 3. Trh hľadá svoju
rovnováhu a producenti sa prispôsobujú súčasným
cenám. Čiernou labuťou môže byť bankrot venezuelskej
štátnej spoločnosti PDVSA, ktorá musí v nasledujúcich
mesiacoch refinancovať 3,5 miliardový dolárový dlh. Na
obrázku cena dlhopisu splatného v novembri 2017, ktorý
sa obchoduje s takmer 20% výnosom. Venezuela má
najväčšie ropné rezervy na svete a pokles jej produkcie
by mal výrazný vplyv na svetové ceny ropy.
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