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Americký dolár
Kurz amerického dolára sa vzďaľuje septembrovej úrovni
1,2. V minulom týždni sa priblížil hladine 1,16. V
medzitýždňovom porovnaní rástli výnosy krátko a stredne
dobých splatností amerických treasuries (3-4 bps), naopak
mierne klesali výnosy na dlhšom konci krivky (4-10 bps).
Pozitívne prekvapila americká produktivita práce mimo
poľnohospodárstva. Jej ročný rast bol až 3% oproti 2,5%
očakávaniu. Výstup vzrástol o 3,8%, pričom množstvo
odpracovaných hodín len o 0,8%. Jednotkové náklady na
prácu vzrástli o 0,5%, značne pod rastom produktivity.
Inflačné tlaky zo strany zvýšených mzdových požiadaviek sú
tak v súčasnosti pod kontrolou. Obrázok znazorňuje inverzný
vzťah medzi rozdielom v raste produktivity a jednotkových
nákladov práce na jednej strane a spotrebiteľskej inflácie na
strane druhej.

Česká koruna
Česká národná banka v minulom týždni po druhýkrát v
tomto roku rozhodla o zvýšení základnej sadzby
(dvojtýždenná repo sadzba) o štvrť percentuálneho bola na
0,5%. Banka tak reaguje na pozitívny vývoj ekonomiky s
cieľom ochladiť rast cien, ktorý dosiahne až 3%. Hlavne rast
cien nehnuteľností dosahuje mieru, ktorá nie je dlhodobo
udržateľná. Koruna vo štvrtok na zvýšenie reagovala
oslabením (obrázok), pretože časť trhu očakávala rast sadzby
o 50 bps.

Dlhopisy
Výnosy nemeckej krivky nezaznamenali v minulom týždni
výrazný pohyb. Mierne klesali len výnosy pri 10 až 30
ročných splatnostiach (od 1 do 8 bps). Česká výnosová
krivka reflektuje rast ceny peňazí naprieč celou ekonomikou.
Krivka sa posunula paralelne nahor približne o 25 bps.
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Akcie
Akcie sa držali v čiernych číslach aj v minulom týždni.
DJIA mal týždennú výkonnosť v USD 0,88%, S&P 500
0,65%. Z európskych indexov si najviac pripísal nemecký
DAX (1,3%, na obrázku) a talianský FTSEMIB 0,56%.
Od začiatku roka 2017 si všetky hlavné svetové indexy
držia nadpriemerné zisky. Výkonnosť v EUR je pre
Nasdaq 14,61%, DJIA 8,33%, S&P 500 5,22%, DAX
17,60%, CAC 13,34%, Nikkei 11,66%, Hang Seng 19%.
V minulom týždni zverejnili kvartálne výsledky niektoré
americké blue chips. Zisk na akciu spoločnosti Alphabet
(Google) bol 9,57 USD (8,33 očakávanie), Microsoft 84
vs. 72 USD), Intel 1,01 vs. 0,8 USD. Zo sektora energií
Exxon Mobil zarobil 93 centov vs. 86 centov a Chevron
85 centov oproti 98 očakávaných.

Ropa
Cena ropy v posledných týždňoch naďalej prekvapuje
výrazným nárastom. K správam o poklese zásob sa
pridáva politický nepokoj v Saudskej Arábii, ktorý
krátkodobo môže ovplyvniť cenu ropy avšak výpadok
produkcie sa neočakáva. Kontrakty s dodávkou v
decembri sa v prípade ropy Brent obchoduje za 61,37
USD a WTI 57,34 USD. Krivka s ropnými futures je v
tvare backwardation, kontrakty s kratšími dodávkami sa
teda obchodujú s vyššou cenou ako kontrakty s viac
vzdialenými dodávkami komodity (na obrázku WTI
futures).
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