
Americký dolár   
Americká mena v uplynulých dňoch korigovala straty z 
posledných týždňov. Pretrváva názor, že výpredaj dolára 
bol prehnaný a rastúce výnosy na amerických štátnych 
dlhopisov pritiahnu záujem späť k doláru. Dolár za 
posledných 5 pracovných dní posilnil oproti euru o jedno 
percento. Zelená bankovka môže v najbližších dňoch 
pokračovať v miernom raste oproti euru, ktoré je ťahané 
nadol neistotou s ohľadom na výsledok talianskych volieb, 
ktoré sa budú konať4. marca.

Česká koruna 
Koruna si definitívne našla svoje miesto pod 25,50 
CZK/EUR. Medziročný rast ekonomiky v 4. kvartáli 2017 
zrýchlil na 5,1% z 5% v predchádzajúcom štvrťroku. 
Potešila aj štruktúra rastu, keď rovnomerne rástol domáci aj 
zahraničný agregátny dopyt. Česká ekonomika sa už 
pravdepodobne prehrieva, trh práce sa vyčerpáva a inflácia 
na seba tiež nenechá dlho čakať. ČNB tak bude nútená 
pokračovať vo zvyšovaní svojich úrokových mier, čo bude 
naďalej pozitívne vplývať na českú korunu.

Dlhopisy

Výnosy štátnych dlhopisov si v druhej polovici februára 
spravili prestávku vo svojom tohtoročnom raste. Nemecký 
10-ročný bund sa obchoduje s výnosom 0,659%, čo je 
zvýšenie od začiatku roku o takmer 25 bps. Výnosy 
amerických 10-ročných treasuries sa v rovnakom období 
posunuli vyššie až o 45bps. 
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Akcie
Akcie sa vrátili do pozitívnej zóny z hľadiska 
vykazovania ziskov v roku 2018. V tomto roku sa 
zatiaľ darí výrazne lepšie rozvojivým trhom, avšak 
korelácia s rozvinutými trhmi je značná čo poskytuje 
len obmedzenú diverzifikáciu. Globálne ekonomické 
prostredie, pozitívny sentiment voči rizikovým aktívam 
a rast cien komodít môže rozvojovým trhom v roku 
2018 priniesť zaujímavé zhodnotenia. Z 
fundamentálneho hľadiska sú stále výrazne lacnejšie 
ako ich vyspelé akciové trhy.

Ropa
Po troch týždňoch rastu amerických zásob ropy 
nasledoval minulotýždňový pokles, ktorý poslal ropu 
na vyššie úrovne. Zásoby ropy klesli o 1,6 milióna 
barelov (na obrázku) čo je dosť prekvapujúce pretože 
v súčasnom období je typický rast zásob, keďže 
severoamerické rafinérie znižujú produkciu kvôli 
údržbárskym opatreniam. Cena ropy Brent sa 
obchoduje na 67,30 USD a WTI na 63,50 USD za 
barel.


