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Červené ráno nad Akropolou...
Európske akcie posilnili v pondelok po ôsmykrát v rade vďaka optimizmu zo stimulácie
ekonomiky Európskou centrálnou bankou, zatiaľ čo grécke akcie sa vydali do červených čísel
kvôli výsledkom nedeľných volieb, kde si ľavicová strana SYRIZA spolu so stranou Nezávislých
Grékov zabezpečila väčšinu v parlamente. Britský FTSE 100 spevnil o 0,29 %, francúzsky CAC
40 o 0,74 % a nemecký DAX o 1,40 %. Stoxx Europe 600 si pripísal pol percenta, index
aténskej burzy ASE naopak stratil viac ako tri percentá. V Amerike pokračuje výsledková sezóna
svižným tempom, kde tento týždeň reportovali výsledky spoločnosti ako Apple, Microsoft, Visa
alebo Yahoo. Hospodárske výsledky amerických firiem sú negatívne zaťažené vývojom
menových kurzov a pokračujúcim spomalením rastu svetového hospodárstva. V stredu FED po
skončení svojho dvojdenného zasadnutia oznámil, že ekonomika Spojených štátov rastie
solídnym tempom. Naznačil však obavy z nízkej miery inflácie a zopakoval taktiež sľub, že bude
pri rozhodovaní o zvýšení úrokových sadzieb zo súčasných historických miním trpezlivý. Fed
očakáva, že inflácia bude v USA naďalej spomaľovať, až začne znova postupne rásť.
Znepokojenie Fedu ohľadne príliš nízkej inflácie by mohlo mať vplyv na to, kedy začne banka
zvyšovať úrokové sadzby. Spotrebiteľské ceny v eurozóne v januári podľa predbežných dát
zrýchlili pokles. Medziročne sa znížili o 0,6 %, po decembrovom poklese o 0,2 % sa očakával
pokles o 0,5 %. Jadrová inflácia očistená o ceny potravín a energií spomalila na 0,5 %
medziročne z novembrových 0,7 %, očakávala sa stagnácia. Najnovšie údaje tak zrejme dávajú
za pravdu nedávnemu rozhodnutiu ECB podporiť ekonomiku eurozóny tzv. kvantitatívnym
uvoľňovaním menovej politiky.
Za celý minulý týždeň FTSE 100 klesol o 1,01 % a CAC 40 odpísal 0,85 % na 4 604,25 bodu.
DAX si pripísal 0,42 %, DJ EuroStoxx 50 od pondelka do piatku oslabil o 0,92 % na 3 351,44
bodu a STOXX Europe 600 za päť obchodných dní stratil 0,9 %. V Amerike za celý týždeň Dow
odpísal 2,83 %, S&P 500 2,77 % a Nasdaq 2,56 %. Index volatility VIX vzrástol o 11,78 % na
20,97 bodu. Výnosy desaťročných štátnych dlhopisov USA klesli o 10 bázických bodov
na 1,65 % a sú najnižšie od jari 2013. Cena americkej ľahkej ropy WTI poprvýkrát od apríla
2009 zostúpila pod 44 dolárov za barel. Dole ju tlačia údaje o vysokých zásobách tejto
strategickej suroviny v Spojených štátoch.
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