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Americký dolár
Dolár sa pohybuje oproti košu hlavných svetových mien v
blízkosti najnižších úrovní dosiahnutých za posledný
mesiac. Oproti japonskému jenu sa dostal až na 16 mesačné minimum. Japonský jen je v časoch neistoty
vzhľadom na obrovské obchodné prebytky, vnímaný ako
bezpečný prístav. Globálne trhy sú v súčasnosti
volatilnejšie kvôli neistote plynúcej z potencionálnej
obchodnej vojny medzi USA a Činou. Kurz EUR/USD sa
na konci minulého týždňa obchodoval na 1,2346.

Česká koruna
Po troch zvýšeniach sadzieb a najlepšej rely v minulom
roku, môže ČNB vyčkávať pokiaľ sa menová politika ECB
pohne v tom istom smere. Česká ekonomika rastie naprieč
všetkými sektormi, čo sa odráža na rastúcej zamestnanosti a
zvyšovaní miezd. Je preto otázkou času, kedy sa tento stav
transformuje do rastúcich cien. Kurz koruny k EUR sa
pohybuje na 25,43 a k americkému doláru na 20,50.

Dlhopisy
Americký FED v uplynulom týždni zvýšil svoju Federal
Funds Targer Rate na 1,75% (horné pásmo, na obrázku).
Rozhodnutie bolo plne očakávané trhom a nespôsobilo
výrazné pohyby na peňažnom trhu. Výnosy amerických
treasuries klesli o 2-3 bps pozdĺž celej krivky. Pohyb
spôsobil presun kapitálu z momentálne turbulentných
akciových trhov.
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Akcie
Globálne indexy v priebehu posledných dní nevytvorili
veľa úsmevu na tvárach investorov. Za posledných 5
dní najznámejšie severoamerické indexy: Dow Jones 5,67%, S&P 500 -2,1%. O niečo lepšie, ale stále v
červených číslach Eurostoxx 50 -2,33%, CAC 40 2,05%, DAX -2,07%. Akcie klesajú pod ťarchou
napätia, ktoré vytvára politika D. Trumpa v oblasti
zahraničného obchodu. Privátny sektor môže na
situáciu reagovať spôsobom "wait and see", čo môže
znížiť agregátny dopyt a v konečnom dôsledku
spôsobiť recesiu.

Ropa
Ceny obidvoch benchmarkov v minulom týždni
prudko rástli. Severomorská Brent vzrástla o 6,5% a
WTI o 5,8%. Za nárastom stál pokles amerických
zásob ropy. Objem zásob v tomto roku je relatívne
stabilný (približne 430 miliónov barelov). V rokoch
2016 a 2017 od začiatku januára ku koncu marca
vzrástli až o 50 miliónov barelov a v absolútnych
číslach dosiahli viac ako 500 (2016) respektíve 530
milionov barelov ropy (2017).
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