
Americký dolár   
Dolár pri súčasnom kurze 1,23 napriek obchodnej 
prestrelke medzi USA a Čínou nenachádza výraznejší 
smer. Pokiaľ by uvalenie tarifov na dovoz čínskych 
výrobkov skutočne znížilo obchodný deficit USA voči 
Čine, bol by ich vplyv na dolár pozitívny. Zavedenie 
tarifov by však nebolo jednostranné a obchodný partneri 
USA by  reagovali rovnakou politikou. V takom prípade 
by bol v plyv na dolár nejednoznačný. V krátkom období 
však môže súčasná neistota zvýšiť dopyt po americkej 
mene, ktorá je vnímaná ako bezpečné aktívum.

Česká koruna 
Verejné financie skončili v prebytku 1,59%  k HDP a 
prebytok tvoril 80,6 miliardy korún. Rozpočtová disciplína, 
ekonomický rast a dobre sa vyvíjajúca zahranično-
obchodná bilancia vytvárajú stabilný dopyt po českej 
korune. Tá sa k euru obchoduje na 25,365. Na kúpu zelenej 
bankovky s nominálom 1 USD je potrebných 20,65 CZK.

Dlhopisy

Fly to safety, tak by sa dalo stručne charakterizovať dianie 
na dlhopisových trhoch. Investori opúšťajú rizikovejšie 
trhy a takticky alokujú likviditu do štátnych dlhopisov. To 
má za následok pokles výnosov. Za posledných 14 dní 
klesli výnosy 10 ročných treasuries o 15bps (na obrázku). 
Výnos nemeckých štátnych dlhopisov s rovnakým 
tenorom v tom istom období klesol o 10 bps.
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Akcie
Svetové indexy pokračujú v poklesoch. Od ich 
januárových maxím strácajú všetky hlavné 
benchmarky približne 10%. Potvrdzuje sa, že v čase 
prudkých výpredajov nemá v krátkom období na 
zmiernenie poklesu výraznejší vplyv ani 
medzinárodná diverzifikácia a bez hedgingu sa nie je 
možné prepadom ubráni. S&P 500 je od svojho 
vrcholu (26.1.2018) nižšie o 9,27%, DAX -10,60% 
(na obrázku) a súhrnný FTSE Emerging markets 
stráca 8,50%. 

Ropa
Čierne zlato tak isto vykazuje zvýšenú volatilitu, 
avšak jeho cena osciluje okolo vyšších hodnôt v 
porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi. Za ich 
pohybom sa skrýva viac sentiment ako fundament. 
Baker Hughes rig count v severnej Amerike klesol v 
minulom týždni o jedno zariadenie. Americké zásoby 
suroviny vzrástli v priebehu posledných 7 dní o 3 
milióny barelov (na obrázku). Ich úroveň je však 
výrazne nižšia ako v rovnakom čase minulého roka. 
Barel WTI sa obchoduje na 62,50 USD a Brent na 
67,20 USD.


