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Kurz EUR/USD nad 1,20
Nemecká kancelárka Angela Merkel otvára priestor pre ďalšie
posilňovanie eura. Kancelárka sa vyjadrila, že nemá obavy z
posilňujúceho sa eura, ktoré by mohlo mať negatívny vplyv na
nemecký export. Ak by sa aj nemecký prebytok zahraničného
obchodu znížil, bolo by to výsledkom trhových síl, ktoré sú
mimo kontroly nemeckéj vlády. Euru pomohol aj test
severokórejskej rakety. Euro je vnímané ako bezpečnejší
prístav v prípade americko-severokórejského konfliktu.
Spoločná mena sa dostala až na 1,2063, kde sa vrátila po viac
ako dvoch rokoch.

Slovné intervencie tlačia korunu hore
Českej korune sa dostáva podpora z úst predstaviteľov ČNB.
Tí prezentovali názor, že národná banka sa nebráni ďalšiemu
zvyšovaniu sadzieb už v tomto roku. Banka nemá obavy z
nadmerného posilňovania koruny v krátkom období.
Špekulatívne dlhé pozície sú už teraz vo výrazných
objemoch a ich uzatváranie by tlačilo na oslabenie českej
meny. Koruna sa voči euru koncom týždňa obchodovala v
úzkom pásme 26,050 až 26,150. K doláru sa jej kurz držal v
okolí 21,90.

Dlhopisy
Nemecká inflácia vzrástla viac ako ekonómovia očakávali. V
auguste jej miera zvýšila na 1,8% z júlovej 1,5% miery
inflácie. V ďalšej európskej krajine Španielsku miera inflácie
vzrástla na 2% nad 1,8% predpoveď. Ak bude podobný vývoj
pokračovať aj v iných krajinách, môžeme očakávať
prehodnotenie európskej menovej politiky a výraznejší pohyb
výnosovej krivky. Tá v medzimesačnom porovnaní klesla pri
všetkých splatnostiach (-17 bodov desať ročné dlhopisy, -20
bps dvadsať ročné, -18 bps tridsať ročné). Naopak, pri medzi
ročnom porovnaní je výrazný rast výnosov pozdĺž celej
krivky s výnimkou splatností kratších ako dva roky (+44
bodov desať ročné splatnosti, +57 bps dvadsať ročné, 67
bodov tridsať ročné splatnosti.
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Činske akcie v auguste v 3% ziskoch
Index Shanghai composite (horná čiara) narástol v
ôsmom mesiaci a o 3% a vytlačil tak výkonnosť od
začiatku roku na 8%. Pre investorov, ktorý sledujú
výkonnosť čínskych akcií v amerických dolároch hrá do
karát aj 5% zhodnotenie yienu (spodná čiara) oproti
USD. Experti pripisujú rast trhu k lepšiemu ako
očakávanému ekonomickému rastu, nízkym úrokovým
mieram vo svete a nízkej miere volatility, ktorá vo
všeobecnosti pomáha rastu rozvojovým trhom. Napriek
pozitívnemu vývoju však už nemožno čínske akcie
označiť za lacné. Pomer ceny a zisku na akciu je 17,8,
cena k EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi)
je 11.

Hurikán Harvey tlačí cenu ropy dole
Keď v roku 2005 vyčíňal hurikán Katrina cena ropy
vyskočila na 70 USD za barel. Viac ako 90% americkej
produkcie ropy bola negatívne ovplyvnená, avšak
rafinérie prírodný živel obišiel. V prípade Harvey je
situácia opačná. Produkcia ostáva nepoškodená a
rafinérie sa zatvárajú. Už tak vysoké zásoby ropy tak ešte
naďalej narastajú a klesajú zásoby ropných produktov.
Cena ropy v auguste klesla o 5,5%. Ceny benzínov
naopak prudko rastú (na obrázku). rozširujúci sa spread
tak dodáva silu akciám rafinérskych spoločností.
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