
 

Americký dolár   
Zelená bankovka oslabila koncom týždňa voči väčšine 
svetových mien. Dôvodom na oslabenie boli slabšie ako 
očakávané údaje z trhu práce. Americká ekonomika 
vygenerovala len 20 000 pracovných pozícií. Napriek 
tomu miera nezamestnanosti spadla späť pod 4% a 
hodinová mzda medzimesačne akcelerovala o 0,4%.

Česká koruna 
Zvyšovanie úrokových sadzieb sa po údajoch o inflácií 
znovu dostáva na stôl ČNB. Miera inflácie prekonala 
očakávania analytikov s rastom 2,7%, čo predstavuje 
najvýšší medziročný rast za posledných 16 mesiacov. 
Najväčším kontribútom k rastu cenovej hladiny boli 
náklady na bývanie. Paradoxne ohlásenie kľúčovej 
štatistiky nemalo vplyv na posun menového páru 
CZK/EUR (25,60).

Dlhopisy

Prejav prezidenta ECB M. Draghiho o potencionálnej 
potrebe ďalších stimulov na podporu európskej 
ekonomiky, stlačil už aj tak veľmi nízke výnosy štátnych 
dlhopisov. Výnosy klesli pozdĺž celej krivky. Výnos 10 -
ročného nemeckého dlhopisu sa prepadol z 16 bps 7 bps. 
Pri 5- ročnom tenore sa výnos dostal na -35 bps oproti -
0,29 bps z predchádzajúceho týždňa.
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Akcie
Svetové akciové indexy prešlo miernou korekciou v 
minulom týždni. Americký S&P 500 klesol o 2,16%, 
japonský Nikkei - 3,19%, Eurostoxx 50 -1%. Trhy 
sú podporované zmenou komunikácie centrálnych 
bánk. Ich čelní predstavitelia vo svojich prejavoch 
jednoznačne zmierňujú rétoriku reštriktívnej 
menovej politiky a naopak, naznačujú prestávku v 
cykle zvyšovania sadzieb (FED) alebo dodatočné 
expanzívne opatrenia (ECB).

Ropa
Čierne zlato sa udržuje blízko svojich novoročných 
maxím. Najnovšie plány Saudskej Arábie, ktorá chce 
v apríli znížiť export komodity pod 7 miliónov 
barelov denne, ďalej podporuje cenu ropy. Krajina 
očakáva podobné správanie aj od ostatných členov 
kartelu OPEC. Cena ropy Brent sa obchoduje na 
úrovni 66,30 USD a WTI na 56,50 USD za jeden 
barel.


