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Dolár stále klesá
Americký dolár klesá nielen oproti euru ale aj ďaľším
svetovým menám. US dolár index klesol na 93 bodov (na
obrázku). Tento index sa počíta ako priemer kurzov
hlavných svetových mien k americkému doláru. Od
začiatku roka 2017 je kurz dolára slabší voči euru o 12,3%,
britskej libre o 4,7%, kanadskému doláru o 5%,
japonskému jenu o 1,4% a austrálskemu doláru o 9,6%.
Ešte väčšie straty zaznamenal voči stredoeurópskym
menám. Oproti českej korune 16%, zlotýmu 15,4% a
forintu 14,2%.
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Česká koruna
Česká koruna si našla svoje miesto tesne nad úrovňou 26
korún za euro. Vzhľadom k všeobecne oslabujúcemu
doláru, koruna pokračuje v posilňovaní na 22,20 korún za
jeden dolár.
České ministerstvo financií umiestnilo pokladničné
poukážky splatné v septembri 2017. Investori sa pri tejto
emisii za 43,35 miliárd korún uspokojili s výnosom -0,25%.

Prognózy inflácie klesajú
Dlhodobé prognózy inflácie, ktorá je kľúčovým faktorom
pri oceňovaní štátnych dlhopisov sa znižujú. Nielen údaje o
aktuálnej inflácií, ale aj dlhodobé predpovede boli
korigované smerom dole. Anketa amerického FEDu
ukázala, že pri prognóze očakávanej inflácie o 10 rokov
došlo k poklesu z 2,30% na 2,25% . Ešte väčší pokles nastal
pri očakávaniach inflácie o 5 rokov, ktoré sa skresali z
2,35% na 2,2%. Uvedené očakávania tak fixujú výnosy pri
dlhších splatnostiach na relatívne nízkych úrovniach. Na
obrázku je znázornený vývoj uvedených očakávaní.
Vzhľadom na posilňujúcu sa svetovú ekonomiku, slabý
dolár a trh práce koketujúci s prirodzenou mierou
nezamestnanosti, je možné, že sa inflačné očakávania
začnú konečne zvyšovať.
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Vyberanie ziskov na akciách
Americké akciové trhy v minulom týždni mierne klesali. Na trh
negatívne pôsobili správy o potencionálnom konflikte so
Severnou Kóreou. S&P 500 klesol o 1,6%. Ešte horšie sa darilo
akciám v Európe a Ázii. Hodnota nemeckého indexu DAX a
britského FTSE 100 sa znížila o viac ako 2%. Index Hang Seng,
ktorý zahŕňa veľké čínske spoločnosti klesol až o 4,3%.
Napriek miernej korekcií je možné predpokladať, že pokiaľ
nedôjde k zmene monetárnej politiky hlavných centrálnych bánk,
môžu akcie naďalej pokračovať v nastolenom rastovom trende.
Dlhodobo nízke výnosy na dlhopisových trhoch totiž vytesňujú
investorov na akciový trh.

Ropa bez pohybu
Ropa sa aj v minulom týždni obchodovala v blízkosti 50 USD
za barel. Výpadok produkcie v najväčšom ropnom poli v Líbyi
zatiaľ na cenu nemal vplyv. Produkcia na ropnom poli Sahara
sa znížila kvôli bezpečnostným obavám o 30% z 300 000
barelov na 200 000 barelov denne. Vyhrotenie situácie a
ďalšie obmedzenie produkcie by mohli tlačiť na rast cien.
Líbya, ktorá dostala výnimku z limitov kartelu OPEC v
súčasnosti produkuje 1 milión barelov denne.
Americkí ťažbári pridali tri vrtné súpravy. Ich počet sa tak
mierne zvýšil na 768 (na obrázku). Počet súprav je najvyšší od
apríla 2015, stále však približne o 50% nižší od svojho maxima
1592 z roku 2014.
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