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Kurz EUR/USD nad 1,20
Euro sa v minulom týždni obchodovalo na úrovni 1,20. Silné
euro začína vytvárať vrásky politikom ECB. Viac ako štrnásť
percentné posilnenie eura oproti doláru pôsobí protiinflačne.
ECB má tak ďalšiu prekážku na ceste k dosiahnutiu
dvojpercentného inflačného cieľa.
To, čo sa nedarí zvýšiť na starom kontinente, prekvapuje v
Číne. Producer price index (PPI) sa zvýšil na 6,3% a prekonal
odhad 37 z 38 analytikov, ktorí očakávali miernejšie zvýšenie.
Za rastom cien stál hlavne nárast cien komodít. Keďže trhy s
komoditami sú globálne, môže sa dostaviť podobný efekt aj do
Európy.

Česká inflácia ostáva nad targetom
V medziročnom porovnaní miera spotrebiteľskéj inflácie
narástla na 2,5% (na obrázku medziročná zmena miery
spotrebiteľskej inflácie). Česká republika ako prvá krajina v
tomto roku v Európe zdvihla referenčné sadzby. Ekonomický
rast a nedostatok pracovníkov ťahá mzdy nahor. Trh
očakáva, že ČNB zvýši v tomto roku úrokové miery ešte
jedenkrát . Koruna sa stabilizovala na úrovni 26 CZK za
jedno Euro. K doláru sa obchoduje na 21.70 CZK.

Dlhopisy
Výnosy nemeckých štátnych dlhopisov klesali aj v minulom
týždni. Za posledných sedem dní klesol výnos 10 ročného
dlhopisu o 3,6 bps, výnos 20- ročného SD klesol o 2,3 bps.
Výnosy klesajú pod vplyvom posilňujúceho sa eura.
Slovenská výnosová krivka ostáva bez pohybu. Trojročné
splatnosti ponúkajú výnos -0,517%, desaťročné 0,764% a
dvadsať ročné 1,618 %. Na obrázku výnosová krivka
slovenských štátnych dlhopisov (hore) a nemecká výnosová
krivka.
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Komu sa darí najlepšie?
Globálne akciové trhy pokračujú v raste takmer nepretržite
v posledných mesiacoch. Minulý týždeň nebol výnimkou
keď S&P 500 si pripísal 0,16%, DAX 1,7%, Hang Seng
0,77%. Nie každému sektoru sa však darí rovnako. Na
obrázku vpravo je výkonnosť 14 294 globálnych
spoločností zahrnutá v jednotlivých sektoroch. Najlepšie sa
darilo sektoru základných materiálov, ktorý si medziročne
prilepšil 23,5%. Nasleduje finančný (17,5%) a priemyselný
sektor (17,3%). Na druhom konci je sektor ťažby ropy
(3,8%) a zdravotníctva (7,3%). S výnimkou odvetvia ropy a
plynu majú všetky sektory pozitívnu výkonnosť aj na
mesačnom, trojmesačnom a polročnom horizonte. Najväčšie
momentum si drží sektor základných materiálov, ktorý si
polepšil na mesačnej báze takmer päť percent.

Hurikánová sezóna tlačí ropu dole
V piatok ropa WTI prudko oslabila na 47,48 USD za barel
(na obrázku). Ropa klesala po rastúcich obavách, že kvôli
hurikánu Irma klesne dopyt po rope. Predpokladá sa, že
Irma bude mať nepriaznivý dopad na severoamerický dopyt
v objeme 600 tis. barelov denne, avšak produkcia nebude
zasiahnutá. Zo strednodobého hľadiska môže rope
poskytnúť oporu čoraz pravdepodobnejšia dohoda medzi
krajinami združenými v OPEC a Ruska o predĺžení
dohody o znížení produkcie za marec 2018.
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