
Americký dolár   
Od začiatku decembra dolár zmazáva straty z 
predchádzajúceho mesiaca. Kurz dolára za celý jedenásty 
mesiac oslabil oproti euru o 2,7%. Jeho decembrové zisky sú 
k dvanástemu dňu 1,05%. Americká výnosová krivka sa 
splošťuje, čo za normálnych okolností predikuje bližiacu sa 
recesiu. Šesťmesačné výnosy za posledný mesiac vzrástli o 
15 bps. Naopak, tridsaťročné klesli o 10 bps. Pohyb krivky je 
ešte markantnejší pri medziročnom porovnaní. Výnosy na 
kratšom konci vzrástli o 75bps, dlhý koniec je nižšie o 35bps.

Česká koruna 
Miera inflácie v ČR v novembri mierne spomalila na 2,6% 
medziročne (0,1% medzimesačne). Inflácia bola ťahaná 
nahor hlavne zmenou ceny potravín. Monetárna autorita ČR 
zasadne opäť 21.decembra. Po dvoch zvýšeniach sadzieb v 
tomto roku sa predpokladá, že k ďalšiemu dôjde až v roku 
2018. Prekvapenie v podobe zvýšenia sadzieb by posunulo 
korunu k silnejším hodnotám a vylepšilo zisky už aj tak 
najlepšie performujúcej mene v roku 2018.

Dlhopisy

Monetárna politika ECB robí európsky fixed income 
relatívne nudným. Zmeny výnosov na nemeckej výnosovej 
krivke v posledných mesiacoch oscilujú v pásme 5-15 bps. 
Vyššiu volatilitu vykazujú dlhšie splatnosti. Vzhľadom na 
expanzívnu politiku ECB sa nečaká v najbližších mesiacoch 
posun výnosov nahor. 
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Akcie
Akcie si pripísali další pozitívny týždeň. DAX si polepšil 
o 0,72%, francúzsky CAC 40 0,2% a taliansky FTSE MIB 
2% (na obrázku). Podobne sa darilo aj hlavným 
severoamerickým indexom. DJIA sa posunul vyššie o 
0,16%, Nasdaq 0,95% a 0,45% S&P 500. Americká 
ekonomika v minulom mesiaci  vytvorila ďalších 228 000 
pracovných miest. Miera nezamestnanosti atakuje 4%. Je 
možné, že už budúcom roku sa objavia známky 
vyčerpania pracovného trhu a vytvorí sa výraznejší tlak na 
rast miezd, ktoré zredukujú ziskové marže. Pokles v raste 
ziskov tak môže vrátiť volatilitu na akciové trhy.

Ropa
Dohoda OPEC definitívne naštartovala rast cien ropy v 
posledných dňoch. Doslova olej do ohňa pridáva aj 
poškodený severomorský ropovod. Rúra s kapacitou 450 
tis. barelov denne bude pravdepodobne mimo prevádzky 
až tri týždne. Týmto ropovodom je prepravovaných až 
40% severomorskej ropy Brent. Ceny ropy sa tak dostali 
na 2,5 ročné maximá. WTI (na obrázku) sa obchoduje za 
58 USD a Brent 65,50 USD. 


