
Americký dolár   
Zelená bankovka korigovala koncom týždňa svoje 
dvojtýždňové straty. Investori sa vrátili k doláru vzhľadom 
na tohtotýždňové očakávané zvýšenie sadzieb. US FED s 
vysokou pravdepodobnosťou zvýši sadzby o štvrť 
percentuálneho bodu na 2,25%. Od roka 2015 banka 
zvýšila už svoju sadzbu osemkrát. Rastúci úrokový 
diferenciál medzi USD a EUR zvyšuje špekulatívne dlhé 
pozície na dolár na najvyššiu úroveň za posledné dva 
mesiace. 

Česká koruna 
Analytici očakávajú rast základnej sadby ČNB na 
najbližšom zasadaní. Zaujímavejší však bude komentár, 
ktorý by mohol naznačiť kroky monetárnej politiky v 
ďalších mesiacoch. Koruna už niekoľko týždňov stagnuje v 
relatívne úzkom pásme 25,50 -25,60 CZK/EUR.

Dlhopisy

Zaujímavý pohyb nastal na výnosoch 10- ročných 
talianskych  vládnych dlhopisov, ktoré sa zvýšili o 50 bps 
na 3,25% z obáv o z budúcoročného rozpočtu. Trhy sa 
obávajú , že nebude možné zladiť predvolebné sľuby s 
kontrolou deficitu. Výnos amerického 10-ročného 
dlhopisu sa drží nad 3%. Výnos nemeckého štátneho 
dlhopisu s rovnakým tenorom sa dostal cez 0,50%.

26
26.september

2018



Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť marketingové oznámenie o produktoch Arca Brokerage House o.c.p. a.s. v zmysle § 73 c zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch 

a investičných službách v znení neskorších predpisov. Tento dokument nepredstavuje poskytnutie investičného poradenstva, nebol vypracovaný ako investičný prieskum a 

nie je ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany Arca Brokerage House o.c.p. a.s. Dokument bol spracovaný bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a 

ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Údaje uvedené v tomto dokumente majú výlučne informatívny charakter a sú založené 

na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho zostavovania, pričom sú platné k momentu jeho vypracovania. V prípade, že dokument obsahuje údaje o 

výkonnosti finančného nástroja alebo podkladového aktíva v minulosti, tieto nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre ich výkonnosť v budúcnosti. Informácie obsiahnuté v tomto 

dokumente sú považované za dôverné a ich zverejnenie akejkoľvek tretej strane je možné len s predchádzajúcim súhlasom Arca Brokerage House o.c.p. a.s. 

Arca Brokerage House o.c.p., a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava

Oddelenie služieb klientom:

Tel.: +421 2 582 53 553, 20 66 44 66, Fax: +421 2 582 53 554, 20 66 44 43, Email: sluzby@arcabh.sk

26
26.september

2018

Akcie
Globálne akciové trhy otočili svoj pokles zo začiatku 
mesiaca. Index MSCI AC World sa posunul na nové 
maximá. Darilo sa opäť americkým akciám, ktoré 
prepísali svoje historické maximum. Naopak, 
európske akciové indexy prehĺbili svoje zaostávanie 
v tomto roku. Z pohľadu sektorov sa najviac darilo 
energiám, ktoré kvôli rastúcim cenám ropy 
prekonávajú v septembri širší index S&P 500 o 1,6 
p.b..

Ropa
Čierne zlato pokračuje v ceste nahor. Cena Brent sa 
dostala cez 82 USD, WTI prekonala 72 USD za 
barel. Cena oboch benchmarkov je vyššia od začiatku 
roka o 28%, a za posledný mesiac o 4,5%. 
Fundamentu nahráva pokles amerických zásob a 
neistý dopad na ponuku ropy z titulu sankcií 
uvalených na Irán. Perzská krajina je významný 
svetový producent ropy, ktorý pred uvalením sankcií 
produkoval takmer 4% svetovej spotreby. 
Momentálne jeho výstup prudko klesá a v auguste 
dosiahol 3,5 mil. barelov, čo predstavuje pokles (na 
obrázku) za posledných 6 mesiacov o 500 tis. 
barelov.


