
Americký dolár   
Talianske voľby zatiaľ nemali vplyv na pohyb menového 
páru EUR/USD. Trh čaká na sformovanie koalície. 
Najhorším výsledkom pre finančné trhy by bola koalícia 
medzi Five Star Movement a silne pravicovým Lega. Toto 
zoskupenie by mohlo priniesť neistotu na európsku 
politickú a ekonomickú scénu, zvýšiť spready na 
talianskych štátnych dlhopisoch a negatívne ovplyvniť 
kurz eura. 

Česká koruna 
Česká národná banka uviedla, že predpokladá ďalšie 
zvýšenie sadzieb na konci roku 2018 alebo až začiatkom 
2019. Uťahovanie monetárnej politiky bolo 
sprostredkované nielen vyššími úrokovými mierami ale aj 
apreciáciu koruny. Na začiatku tretieho mesiaca sa jej kurz 
voči euru pohybuje na 25,40 a voči americkému doláru na 
20,638. 

Dlhopisy

Výnosové krivky v Európe za posledné dni 
nezaznamenali takmer žiadny pohyb. Desaťročné 
nemecké dlhopisy (obrázok) ponúkajú výnos do splatnosti 
0,625%, päťročné 0,0255% a jednoročné - 0,68%. 
Americké treasury s tenorom 10 rokov ponúkajú výnos 
2,87%, 5 ročný tenor 2,62% a 2% jednoročný. Výraznejší 
pohyb zaznamenali talianske štátne dlhopisy. Spread voči 
nemeckému 10y bondu sa rozšíril o 11bps.
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Akcie
Akcie v novom roku prechádzajú z červenej farby na 
zelenú a naopak, avšak bez žltého upozornenia. Všetky 
hlavné akciové indexy od začiatku roku vykazujú 
negatívnu výkonnosť. DAX (na obrázku) stráca viac 
ako 7%. Eurostoxx 50 -4,8% a FTSE 100 (v Eur) 
dokonca -8%. Na plánované zavedie ciel na dovoz 
ocele do USA reagovali európski oceliari prudkým 
poklesom, naopak ich americkí konkurenti z opatrenia 
budú profitovať, čo sa prejavilo aj na cene ich akcií. 
ArcelorMittal klesol o - 5,7%, Voestalpine -8,3%, US 
Steel +3,14%, AK Steel +4%.

Ropa
Ropa sa stiahla z trojročných maxím. WTI (na 
obrázku) sa však stále udržiava nad 60 USD za barel, 
čo je stále atraktívna úroveň pre rastúcu americkú 
produkciu. Pozornosť energetického priemyslu sa v 
týchto dňoch upriamuje na stretnutie zástupcov 
OPECu a amerických producentov ropy. 
Severoamerická produkcia je najväčšou prekážkou 
politiky OPEC na stabilizovanie cien na vyšších 
úrovniach. Neočakáva sa však kooperácia amerických 
ťažbárov s kartelom a ani nastavenie spoločného 
limitu rastu produkcie.


