
Americký dolár   
Od začiatku júna euro zastavilo svoj takmer dvojmesačný 
prepad a dostalo sa na úroveň 1,1775 USD/EUR. Pohyb 
menového páru je v súčasnosti výrazne ovplyvňovaný 
politikou na oboch stranách Atlantiku. Hlavne posun 
smerom k sformovaniu vlády v Taliansku prispieva k 
spevňovaniu eura. Na druhej strane, nevyspytateľné 
prejavy D. Trumpa v oblasti zahranično-obchodnej 
politiky zvyšujú volatilitu najsledovanejšieho menového 
kurzu. Začínajúce diskusie ohľadom ukončenia 
monetárneho stimulu tiež vzbudilo záujem o spoločnú 
menu v tomto týždni.

Česká koruna 
Koruna sa v poslednom týždni po slovách guvernéra ČNB 
vrátila k apreciácii. J. Rusnok naznačil, že banka môže 
úrokové miery zvýšiť skôr ako sa pôvodne očakávalo. Po 
troch zvýšeniach od augusta minulého roka tak môžu prísť 
1-2 zvýšenia v roku 2018. K prehrievajúcej sa ekonomike, 
nízkej miere nezamestnanosti a rastúcim mzdám sa pridal 
ďalší argument pre zvýšenie v podobe relatívne slabej 
koruny.

Dlhopisy

Dramatické prejavy talianskeho dlhopisového trhu 
neprestávajú ani v posledných dňoch. Po výrazných 
prepadoch cien štátnych dlhopisoch (rast výnosov) sa 
situácia otočila a investori sa nechali nalákať na zvýšené 
výnosy. Dvojročný taliansky dlhopis (na obrázku) po 
ukľudnení politickej situácie vzrástol a momentálne 
(8.6.2018) ponúka výnos 1,159% (nemecký benchmark -
0,63%), na dlhšom konci dlhopisovej krivky sa 
desaťročný bond obchoduje s výnosom 2,9% (nemecký 
bond 0,44%). 
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Akcie
Návrat apetítu po riziku sa podpísal pod rast väčšiny 
svetových akciových indexov. Za posledný týždeň si 
tak americký S&P 500 prilepšil o 2,5%, Nasdaq 3,2% 
(v USD). Európske indexy priniesli v priemere nižšie 
zhodnotenie. Eurostox 50 (na obrázku) vzrástol  o 
0,8% a nemecký DAX 1%. Sentiment na akciových 
trhoch môže byť podporený pozitívnym výsledkom 
stretnutia medzi americkým prezidentom D. 
Trumpom a jeho severokórejským kolegom Kim 
Jong-un .

Ropa
Nielen Irán a Venezuela sú zdrojom neistoty na trhu 
s čiernym zlatom ale olej do ohňa pridáva aj 
neprestávajúce napätie v Iraku, Líbii, Sýrii a Jemene. 
Medzinárodná energetická agentúra vyslovila obavu 
nad dodávkami ropy v prípade prehĺbenia konfliktov, 
ktroré by spôsobili prudký rast cien. Cena ropy je v 
súčasnosti tlačená dole (Brent 76, WTI 66 
USD/barel) predpokladaným zvýšením produkcie 
OPECu a Ruska, ktorí sa usilujú zvýšením svojho 
40% podielu na trhu nahradiť výpadok Venezuely a 
Iránu.


