
Americký dolár   
Doláru sa v prvých dňoch roku 2018 darí oproti euru. Kurz 
sa obchoduje na 1,1934 (9.1.2018). Po niekoľko mesačnej 
apreciacií eura nad 1,20 (len za posledných šesť týždňov o 
skoro 5 %) sa na trh dostavila korekcia. Sentiment voči euru 
je pozitívny, aj keď ECB zatiaľ nezaviedla žiadnu zmenu 
smerom k reštriktívnym opatreniam a jej politika je stále 
expanzívna. Špekulatívne pozície na posilnenie eura na 
euro/dolar futures dosiahli v piatok minulého týždňa 
rekordnú úroveň.

Česká koruna 
Očakávania decembrovej miery inflácie sú 2,4%, čo 
predstavuje pokles z novembrovej úrovne 2,6%. Za celý rok 
2017 by mala miera českej inflácie byť 2,5%. Miera inflácie 
sa dostala nad cieľovú úroveň po štyroch rokoch. Oficiálne 
údaje českého štatistického úradu budú zverejnené 10. 
januára. Napriek poklesu miery inflácie sa predpokladá, že 
ČNB vo februári zvýši úrokové sadzby. 

Dlhopisy

Decembrová inflácia v eurozóne (1,4%) sa stále drží pod 
dvojpercentným inflačným cieľom. Výnosy SD krajín 
eurozóny sú mierne vyššie oproti prvej polovici decembra. 
Dôsledkom koncoročného výpredaja sú tak relatívne lepšie 
podmienky na nákup SD hlavne pre konzervatívnych 
investorov. 5-ročné nemecké dlhopisy ponúkaju výnos -
0,224%, 10-ročné 0,426%, 30-ročné 1,265%.
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Akcie
Akcie naštartovali nový rok na plné obrátky poháňané 
optimizmom nad zosilňujúcou sa svetovou ekonomikou. 
Všetky významne svetové benchmarky sa posúvajú na 
vyššie úrovne. Americký zamestnávatelia v súkromnom 
sektore pridali v decembri viac pracovných pozícii ako sa 
očakávalo, čo pomohlo indexu Dow Jones Industrial 
Average prekonať 25 000 - hranicu. V Európe 
zaznamenali akcie silný týždenný nárast o približne 3% 
(Eurostoxx 50). Dolárový MSCI Emerging market index v 
rovnakom období pridal 3,7%. Smer obchodovania v 
nasledujúcich dňoch bude determinovaný začínajúcou sa 
výsledkovou sezónou. 

Ropa
Ropa mala najlepší štart do nového roka za posledných 
päť rokov. Jej cena sa dostala na najvyššiu úroveň od 
mája 2015 nad 68 USD (Brent). Americké zásoby 
pokračujú v poklese ôsmy týždeň za sebou (na obrázku). 
Na prudko rastúce ceny už slovne intervenoval iránsky 
minister ropného priemyslu vyjadrením, že OPEC si 
neželá ceny ropy Brent nad 60 USD (z dôvodu nárastu 
produkcie a tržného podielu amerických producentov). 
Ostro sledovaný počet amerických aktívnych vrtných 
súprav prekvapujúco klesol o 5 na 924. 


