
Americký dolár   
Po viac ako desaťpercentnom poklese kurzu dolára oproti 
euru v roku 2017, zažila americká mena v druhej polovici 
februára a na začiatku marca mierny comeback na 1,23. 
Napriek tomu je dolár slabší od začiatku roka o 2% a 
predpovede menových stratégov naznačujú ďalšie 
oslabovanie zelenej bankovky. Spoločným menovateľom 
negatívnych dolárových predikcií sú deficit verejných 
financií a deficit bežného účtu platobnej bilancie.

Česká koruna 
Medziročná miera inflácie vyjadrená prírastkom indexu 
spotrebiteľských cien vo februári klesla na 1,8% z 
januárových 2,2%. Obchodníci na peňažnom trhu, ktorí 
predpokladali ešte pred mesiacom zvýšenie úrokových mier 
v priebehu roka 2018 o 60 bps, teraz počítajú len so 
zvýšením o 40 bps. 

Dlhopisy

Dlhopisové trhy dostali v minulom týždni podporu v 
podobe prehlásenia ECB, že úrokové sadzby zostanú v 
najbližšej dobe nízke. Vyhlásenie prišlo v období, keď sa 
špekuluje nad formami exitu z masívneho stimulatívneho 
programu. Výnos 10-ročného nemeckého dlhopisu klesol 
na 0,62%. Výnos slovenského dlhopisu s rovnakou 
splatnosťou sa zvýšil o 5 bps, na najvyššiu úroveň za 3 
mesiace ako reakcia na možný vládny kolaps.
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Akcie
Pozitívny report z amerického trhu práce koncom 
minulého týždňa podporil rast akciových indexov. 
Naopak, sklamal rast miezd a zmiernil tak US inflačné 
očakávania z čoho profitovali dividendové akciové 
tituly. Väčšina vyspelých akciových trhov však v roku 
2018 naďalej ostáva v červených číslach. DAX -6,4%, 
FTSE 100 -0,5%, Eurostoxx 50 -2%. Relatívne dobre 
sa v tomto roku darí rozvojovým trhom. Hang Seng 
2,4%, China 5,5%, Taiwan 3%, Južná Kórea 8%, 
Brazília až 12,5%.

Ropa
Cena ropa mierne klesla v minulom týždni. U 
investorov rastú obavy z rastúcej americkej produkcie. 
Hedge fondy a správcovia majetku znížili dlhé pozície 
na ropu. Krátké pozície (stávky na pokles) vzrástli na 
NYSE na najvyššiu úroveň v poslednom mesiaci. 
Paradoxne, americké spoločnosti po prvý krát v 
priebehu posledných dvoch mesiacov znížili počet 
vrtných súprav na 796. Cena ropy Brent sa obchoduje 
na 64,60 USD a americká WTI na 61 USD za barel.


