
Americký dolár   
Euro aj v minulom týždni oslabovalo oproti doláru. 
Politická situácia v Taliansku vzbudzuje obavy a investori 
sa zbavujú talianskych štátnych dlhopisov, na čo dopláca 
aj európská spoločná mena. Dolárové aktíva tak naďalej 
ostávajú v centre pozornosti vždy, keď sa na trhoch objaví 
neistota. Dolár posilnil v minulom týždni až na 1,155. Od 
začiatka mesiaca sa najsledovanejší menový pár pohol o 
3,5% v neprospech eura. Trhy zostávajú naďalej citlivé na 
taliansku politickú scénu čo bude v najbližších dňoch 
výrazne ovplyvňovať kurz eura a dolára. 

Česká koruna 
Koruna koncom mája oslabila až na 25,973. Od polovice 
apríla koruna oproti euru oslabila o takmer 2,5%. Za 
rovnaké obdobie dosiahla depreciácia voči doláru 10%. 
Kurz otočil trend tesne pod úrovňou 22,50 a korigoval na 
22 Kč. Česká mena oslabuje v tandeme s ostatnými 
stredoeurópskymi menami. Oproti euru poľský zlotý oslabil 
o 3,6% a maďarský forint o -3,2%.

Dlhopisy

V piatok (25.5) vzrástol výnos 2-ročného talianskeho 
dlhopisu o 35 bps, čo bolo najväčšie oslabenie za 
posledných 5 rokov. Od začiatku mesiaca sa tak výnos 
zvýšil o 70 bps. Výpredaje talianskych dlhopisov nie sú 
limitované krátkodobými papiermi. 10-ročný bond sa 
prekročil 2,5% a obchoduje sa s najširším spreadom 
oproti nemeckým benchmarkom za posledných štyroch 
rokov. ECB drží približne 20% talianskeho dlhu, avšak v 
rukách zahraničných investorov je až 37%. Obavy z 
ďalšieho smerovania krajiny, v ktorej rastú euroskeptické 
hlasy tak môžu spustiť ďaľšie kolo výpredajov z rúk 
týchto investorov.
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Akcie
Svetovým akciovým indexom sa nedarilo minulý 
týždeň. Prepad cien ropy poslal nadol hlavne akcie 
rozvojových trhov. Brazílska Bovespa (na obrázku) sa 
prepadla o viac ako 6%. Ešte väčší pokles nastal na 
tureckých akciách, ktoré si odpočítali viac ako 10% 
hodnoty a od začiatku mesiaca sú nižšie o 8,6%. 
Hlavné benchmarky európskych krajín strácali v 
priemere viac ako 2%. Najviac prepadávali opäť 
talianske akcie (-5,2%). Mierne pozitívnu výkonnosť 
sa podarilo udržať americkým indexom. DJIA 0,15%, 
Nasdaq 1,08% a S&P500 0,31%.

Ropa
Po niekoľkomesačnom raste ceny čierneho zlata sa 
na trh konečne dostavila výraznejšia korekcia. Ceny 
sa prepadli potom čo Saudská Arábia a Rusko 
naznačili, že by mohli zvýšiť produkciu ropy, aby 
kompenzovali výpadok Venezuely a Iránu. Rusko 
zastáva názor, že ak sa produkcia nezvýši, môže cena 
ropy rýchlo atakovať úroveň 100 USD a mať 
nepriaznivý dopad na spotrebiteľov. Cena ropy Brent 
sa prepadla na 75,50 USD a WTI na 66,60 USD.


