
Americký dolár   
Zelená bankovka apreciovala v minulom týždni oproti 
európskej spoločnej mene. Kurz atakuje úroveň 1,22. 
Doláru pomáhajú rastúce výnosy US treasuries. Výnosy 
desaťročných splatností sa dostali na takmer 3%. Tie rástli 
pod tlakom inflačných očakávaní a obáv z rastúcej 
zadlženosti Spojených štátov. Euro bolo naopak ťahané 
dole slabšími výsledkami podnikateľskej nálady. 

Česká koruna 
Koruna v posledných dňoch koriguje svoje 
niekoľkomesačné zisky. Oslabuje k obom hlavným 
svetovým menám. K EUR sa dostala na 25,420, čo 
predstavuje oslabenie o 0,7% od 16. apríla. V rovnakom 
čase oslabila oproti americkej mene až o 2,1%. Na korunu 
negatívne pôsobí prehodnotenie tempa monetárneho 
uťahovania ČNB a rast výnosov na svetových dlhopisových 
trhoch.

Dlhopisy

Na európskych aj amerických dlhopisových trhoch sa 
výnosy v minulom týždni konečne vydali na sever. 
Prakticky všetky splatnosti nemeckých štátnych dlhopisov 
dlhšie ako 8-ročný tenor sa posunuli o 10 bps. Americká 
krivka sa posunula ešte výraznejšie. Výnos 10y US 
treasury vzrástol z 2,827% na 2,982%. US krivka (na 
obrázku aj s magnitúdou zmeny) tak naberá "normálny" 
tvar po rokoch deformácie zapríčinenou monetárnou 
stimuláciou. 
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Akcie
Svetové akciové indexy v minulom týždni rástli. 
Hlavne európske benchmarky sú výrazne v čiernych 
číslach. EuroStoxx 50 pridal 1,67%, DAX (na 
obrázku)1,21%, FTSE 100 2,42%. Z blue-chips 
firiem, ktoré zverejnili výsledok minulý týždeň 
pozitívne prekvapil Procter&Gamble (1 USD na akcie 
vs. 98c očakávaných), BNY Mellon (1,1 USD vs. 
96c), American Express (1,86 USD vs. 1,71 USD), 
ďalší výrobca hygienických potrieb Kimberly-Clark 
(1,71 USD vs. 1,69 USD)

Ropa
Napriek pochybnostiam sa OPEC podarilo splniť svoj 
cieľ tj. zvýšiť ceny ropy a zároveň znížiť globálne 
zásoby na 5-ročný priemer. Zdá sa, že Brent si našiel 
svoje miesto nad 70 USD. Zásoby suroviny v 
krajinách OECD klesli na 2,84 miliárd barelov, čo je 
len 30 miliónov nad 5-ročným priemerom. Začínajúca 
sa motoristická sezóna by mohla v najbližších 
mesiacoch ďalej ubrať zo zásob a dostať ropu bližie k 
hranici 80 USD. Na začiatku 17. týždňa sa WTI 
obchoduje za 67,50 a Brent 73,30.


