
Americký dolár   
Dolár v posledných dňoch prudko oslabil oproti euru a 
dostal sa na trojročné minimum. Kurz americkej meny sa 
posunul výrazne nad 1,20 potom, čo sa objavili nádeje na 
redukovanie programu nákupu aktív Európskou centrálnou 
bankou. V piatok kurz najznámejšieho menového páru 
poskočil o 1,21%, najviac za posledných šesť mesiacov. 

Česká koruna 
České prezidentské voľby na zmenu kurzu českej meny 
doposiaľ nemali vplyv. Koruna, ktorej sa v minulom roku 
darilo zo všetkých hlavných svetových mien najlepšie 
oproti euru je v tomto roku stabilná. Jej kurz k euru je od 
prvého januára je silnejší 0,1% a obchoduje sa na 25,53 Kč. 
Kurz koruny k americkému doláru sa dostal na 20,813 Kč, 
čo od začiatku roku predstavuje posilnenie  o 2,27% (na 
obrázku).

Dlhopisy

Myšlienky o reštriktívnej menovej politike sa začínajú 
presúvať aj do Európy. Okrem apreciácie eura sa vyššie 
posúvajú aj výnosy európskych štátnych dlhopisov. 
Peňažný trh implicitne stanovuje 70% pravdepodobnosť 
(minulý týždeň bola pravdepodobnosť 50%), že ECB 
zvýši do konca kalendárneho roku svoju základnú 
úrokovú mieru o 10 bps. Výnosové krivky reflektujú tento 
jastrabí výhľad. Výnosy nemeckých štátnych dlhopisov za 
posledných 10 dní vzrástli pri jednotlivých splatnostiach o 
4 až 15 bps.
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Akcie
Akciové trhy sú naďalej poháňané smerom nahor 
vďaka silnej svetovej ekonomike a extrémne 
pozitívnemu sentimentu voči rizikovým aktívam. 
Pokiaľ v druhej polovici mesiaca nezasiahne trhy 
výraznejšia korekcia, globálne akcie doručia silný 
januárový efekt. Od hospodárskych výsledkov sa vo 
všeobecnosti očakáva rast zisku na akciu za 4Q 2017 o 
12,1%. Vyšší by mal byť vo finančnom sektore 1,2%. 
Americké aj európské indexy sa obchodujú v blízkosti 
svojich maxím. DJIA na 25 803,19, S&P500 2786,24, 
NASDAQ 7261,06, DAX 13213, CAC 5513.

Ropa
Ropa neprestáva tešiť investorov. Jej rastúce ceny (na 
obrázku modrou farbou) doháňajú aj akcie oil and gas 
spoločností (čiernou farbou). Zásoby suroviny klesajú 
pomerne rýchlo, čo je však typické na prelome rokov. 
Zaujímavejší bude vývoj zásob v nasledujúcich 
týždňoch, teda období, keď zvyčajne rastú. Ak by sa 
potvrdil klesajúci trend (napriek očakávanému rastu 
zásob), mohla by sa cena brent priblížiť 80 USD. 
Americká WTI sa obchoduje na 64,20 USD za barel.


