
Americký dolár   
Kurz americkej meny vystúpil po zvýšení sadzieb Fedu 
vyššie. Na dolár mal priaznivý vplyv aj zverejnený rast 
HDP za 2.Q na úrovni 4,2%. Negatívne správy o 
talianskom rozpočte naopak zatieňujú euro a potlačili kurz 
EUR/USD pod 1,15. Dopad na rozvojové trhy je zatiaľ 
negatívny. Väčšina mien EM oslabila oproti USD, akciové 
trhy týchto krajín čelia v posledných dňoch výpredajom.

Česká koruna 
Česká inflácia prekvapujúco spomalila v septembri a 
skomplikovala výhľad trhu na zmenu podmienok menovej 
politiky. Miera inflácie spomalila na 2,3%, oproti 
augustovej úrovni 2,5%. Pokiaľ tento pokles miery rastu 
inflácie bude trvalého charakteru, môže ČNB prehodnotiť 
tempo zvyšovania svojej základnej úrokovej miery. Koruna 
na zverejnené data reagovala miernym oslabením o 0,2% na 
25,82 CZK/EUR. 

Dlhopisy

Nezáživné obdobie na európskych dlhopisových trhoch 
narúšajú talianske vládne dlhopisy. Predstavený taliansky 
štátny rozpočet neuspokojil investorov a naopak 
vzbudzuje obavy nad zdravím talianskych verejných 
financií. Situáciu reflektuje prudký rast výnosovej krivky. 
Desaťročný dlhopis sa obchoduje s výnosom 3,67% (na 
obrázku). V porovnaní s nemeckými 10y bundom sú 
výnosy už o 310 bps vyššie.
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Akcie
Rozvojové trhy ostávajú naďalej pod tlakom. Rast 
výnosov amerických treasury sa prejavuje neochotou 
investorov podstupovať riziko EM. Čínske akcie 
(index Shenzen) strácajú od začiatku roka 2018 už 
27%. Akcie v Shanghai sú na tom trochu lepšie, 
avšak tiež v negatívnom teritóriu s výkonom -18%. 
Zo sektorov sa najviac darí ťažiarom, na druhej 
strane spektra sa nachádza zdravotníctvo a cyklické 
sektory IT a automobile. Sektorovú rotáciu 
potvrdzuje aj pohyb finančných prostriedkov do  a z 
týchto sektov na obrázku vpravo.

Ropa
Ceny najsledovanejšej komodity sú naďalej volatilné 
a citlivé na správy, ktoré môžu spôsobiť rýchly 
pohyb na obe strany. Na jednej strane stále nejasný 
dopad sankcií, ktoré môžu posunúť ropu k 100 
USD/barel. Na strane druhej hrozba protekcionaliznu 
a spomalenie globálneho rastu, ktorý by sa odrazil v 
poklese dopytu po tejto strategickej surovine. 
Aktívny WTI kontrakt sa obchoduje na 74,70 USD 
(Brent 84,60 USD). Ceny ropy sa za posledných 
52týždňov zvýšili o 44%.


