
Americký dolár   
Zelená bankovka ťažila z prepadu globálnych akciových 
trhov a jej kurz sa oproti väčšine svetových mien zvýšil. 
Doláru nahráva rast reálnych úrokových sadzieb (na 
obrázku). Tie sa od začiatku roka zvýšili už o 51 bps a 
stávajú pevnou kotvou alokácie kapitálu v čase zvýšenej 
volatility. Na začiatku 45. týždňa sa kurz najznámejšieho 
menového páru obchoduje na 1,1486. 

Česká koruna 
Česká národná banka pokračuje v sprísňovaní svojej 
monetárnej politiky. Banka zvýšila svoju dvojtýždňovú 
repo sadzbu o 25 bázických bodov na 1,75%. Rast sa 
základnej úrokovej miery sa nevyhnutne premieta 
predovšetkým na peňažnom trhu. Trojmesačné 
medzibankové pôžičky (3M Pribor) sa dostali už na 1,86%. 
Naopak, desaťročný štátny dlhopis sa od letných mesiacov 
obchoduje s relatívne stabilným výnosom 2,1% až 2,2%. 

Dlhopisy

Nemecká výnosová krivka je pomerne stabilná. Výnosy 
na kratšom konci sa pohybujú v poslednom mesiaci v 
rozmedzí -0,73% až -0,6%. Dlhý koniec sa obchoduje pri 
výnosoch 0,95% až 1,05%. Rozpočtová disciplína sa 
odráža v požadovaných výnosoch talianskych obligácií. 
Desať ročný bond ponúka výnos na úrovni 3,36%, čo je 
už viac ako 50 bps v porovnaní s jeho úrovňou v auguste.
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Akcie
Akciové trhy sa spamätávajú z októbrových otrasoch. 
Rozsah poklesu trhov bol podobný ako vo februári. 
S&P500 klesol o takmer 10%, Nikkei o 9,1%, 
Eurostoxx600 o 7,9% a súhrnný index rozvojových 
krajín MSCI Emerging markets sa ponoril o 8,7%. 
Na trh sa dostavila dlho očakávaná korekcia, ktorá 
vytvorila priestor na zaujatie dlhých pozícií pre 
trpezlivých investorov. 

Ropa
Ceny ropy poklesli po boku výpredajov na akciových 
trhoch. Investori vyberali zisky, potom čo vyšlo 
najavo, že niektoré krajiny dostanú výnimku na 
dovoz iránskej ropy. Ceny však naďalej zostávajú 
podporované silným fundamentom a výraznejší 
pokles zo súčasných úrovní je nepravdepodobný. 
Ropa Brent sa na začiatku novembra obchoduje za 
73,50 USD a severoamerická WTI 63 USD za barel.


