
Americký dolár   
Kurz eura sa vrátil nad 1,17 USD. Euro nabralo silu po 
zverejnených číslach o nemeckom ekonomickom raste. 
Celkový výstup treťom štvrťroku vzrástol o 0,8% medzi 
kvartálne. Medziročný rast dosiahol úroveň 2,3%, po 
zohľadnení rozdielneho počtu dní bol rast až 2,8%. 
Hospodársky rast v najvýkonnejšom roku od 2011 zrýchlil 
oproti predchádzajúcemu kvartálu o 0,2 p.b. Najväčším 
kontribútom bol rast exportu, ktorý prekonal tempo rastu 
importu. Spotreba domácnosti bola v porovnaní s 
predchádzajúcim kvartálom stabilná. 

Česká koruna 
Česká republika taktiež zverejnila údaje o ekonomickom 
raste za tretí kvartál 2017. Rekordné sú nie len údaje o jej 
raste, ale aj o poklese nezamestnanosti. Medziročný 
ekonomický rast v 3. kvartáli bol 5 %. V porovnaní s 
predchádzajúcim kvartálom ekonomika vzrástla o 0,5%. 
Podľa predbežného odhadu sa rovnomerne darilo všetkým 
výdajovým zložkám HDP. Zamestnanosť vzrástla o 0,8% na 
kvartálnej a až o 2% na ročnej báze.

Dlhopisy

Nemecký ekonomický poradcovia vydali pred týždňom 
varovanie, že hospodárstvu vzhľadom na neochotu ECB 
utiahnuť menovú politiku, hrozí prehriatie. Nemecká 
výnosová krivka sa za posledných sedem dní posunula 
nahor. Výnosy vzrástli pozdĺž celej krivky, avšak najviac na 
jej dlhšom konci (8-10 bps). Ešte výraznejšie sa posunula 
česká výnosová krivka. S výnimkou najkratších splatností sa 
výnosy posunuli nahor o približne 20 bps na týždennej báze. 
Výnosy rastú už niekoľko týždňov v rade. Šípky na obrázku 
znázorňujú rast výnosov pri jednotlivých tenoroch v 
priebehu dvoch mesiacov.
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Akcie
Akcie koncom minulého týždňa zažili miernu korekciu, 
ktorá sa presunula cez víkend a znížila ceny aj začiatkom 
tohto týždňa. Index S&P 500 kumulatívne za päť dní, 
končiacich v stredu (15.11.) klesol o viac ako jedno 
percento, DAX (na obrázku) si v rovnakom období 
odpísal 3,5%, viac ako dve percentá stratil aj globálny 
index rozvojových trhom (MSCI EM). Z veľkých 
európskych spoločností Adidas reportoval lepší ako 
očakávaný kvartálny zisk 526 miliónov EUR (512 
očakávanie). Vodafone, druhý najväčší mobilný operátor 
na svete zvýšil polročný zisk o 13% na 7,4 mld. EUR. 
Naopak, o 17% klesol čistý zisk Allianzu. Na výsledku sa 
negatívne podpísali prírodné živly vyčíňajúce v severnej 
Amerike. 

Ropa
OPEC zvýšil predpoveď dopytu na rok 2018 o 400 000 
barelov denne. Očakáva sa že celková spotreba v roku 
2018 dosiahne 98,45 miliónov barelov denne, čo je o 1,51 
milióna barelov viac ako v roku 2017. Baker Hughes rig 
count vzrástol v severnej Amerike o 20 (USA + 9, 
Kanada + 11). Relatívne veľký nárast nasleduje po 
piatich týždňoch poklesu. V treťom novembrovom týždni 
zásoby ropy vzrástli o 2,2 milióna barelov. Zásoby 
benzínu a destilátov klesli o 3,3 a 3,4 milióna barelov. Na 
obrázku svetová spotreba ropy.


