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Krok za krokom
Hlavné európske indexy v treťom marcovom týždni spevnili o jedno až štyri percentá, americké
indexy stúpli o dve až tri percentá. Najdôležitejšou udalosťou týždňa bolo zasadnutie FEDu,
ktoré sa skončilo v stredu. Banka zo svojho vyhlásenia vypustila frázu o tom, že bude ohľadne
zvyšovania úrokových sadzieb opatrná. Na druhej strane ale zdôraznila, že bude aj naďalej
pozorne sledovať údaje z ekonomiky a sadzby nezvýši, pokiaľ si nebude istá tým, že sa ďalej
zlepšuje situácia na trhu práce a inflácia postupne rastie k 2% cieľu. Fed od decembra 2008 drží
základnú úrokovú sadzbu na úrovni 0-0,25 % v snahe o podporu ekonomiky. V stredu banka
uviedla, že je nepravdepodobné, že príde k jej zvýšeniu na aprílovom zasadnutí a taktiež
upozornila na pravdepodobné budúce spomalenie ekonomického rastu. Fed zároveň vydal
aktualizovanú ekonomickú prognózu. Podľa jej odhadov očakáva, že hrubý domáci
produkt Spojených štátov v tomto roku vzrastie o 2,3-2,7 % (dec. odhad 2,6-3,0 %). Budúci rok
by ekonomika mala posilniť o 2,3-2,7 % (predch. odhad: 2,5-3,0 %) a v roku 2017 by mala
vzrásť o 2-2,4 % (predch. odhad: 2,3-2,5 %). Inflácia by v tomto roku mala dosiahnuť 0,6-0,8 %
(predch. odhad: 1-1,6 %), budúci rok by mala byť 1,7-1,9 % (predch. odhad: 1,7-2 %) a v roku
2017 by mala vzrásť na 1,9-2 % (predch. odhad: 1,8-2 %). Index Dow za celý uplynulý týždeň
pridal 2,13 % na 18 127,65 bodu, S&P 500 posilnil o 2,66 % na 2 108,10 bodu a technologický
Nasdaq Composite spevnil o 3,16 % na 5 026,42 bodu. Indexy sa vrátili na dohľad historických
maxím. Akcie v Európe hore tlačil pretrvávajúci optimizmus prameniaci z krokov Európskej
centrálnej banky, z makro dát investori na starom kontinente sledovali finálne údaje o
februárovej inflácii v eurozóne, ktoré však potvrdili predchádzajúcu revíziu, medziročne v
eurozóne vo februári spotrebiteľské ceny klesli o 0,3 %. Za celý týždeň FTSE 100 spevnil o
4,11 % na 7 022,51 bodu, nemecký DAX vzrástol o 1,16 % na 12 039,37 bodu a francúzsky
CAC 40 vzrástol o 1,54 % na 5 087,49 bodu. Kurz eurodoláru sa za celý týždeň zvýšil z 1,05 na
1,082, najviac od januára 2013. Výnosy dlhopisov sa držia extrémne nízko. Nemecký 10-ročný
je tesne pod 0,2%, americký ľahko pod 2 %.
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Zaistený - dep. konto

%
0,01

Prvý realitný fond

-

CREO

0,44

1. PF Slnko

-0,25

Bond Dynamic

-0,33

Optimal

0,02

Kapital

0,48

KD Prosperita

1,30

KD Russia

1,21

Growth Opportunities

1,01

Protected Equity 1

-0,02

Protected Equity 2

-0,05

EURO CASH dlh.

-0,04
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0,03

Euro Bond

-0,22

CE Bond

0,75

Optimal Balanced

2,33

Global Index

0,80
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Akciové indexy

%

DJIA 30

18 127,65

2,13

S&P 500

2 108,10

2,66

NASDAQ

4 458,54

3,33

DAX 30

12 039,37

1,16

CAC 40

5 087,49

1,54

MSCI World

1 774,57

3,18

EUR / USD

1,0776

1,93

EUR / GBP

0,7255

1,43

EUR / CHF

1,0552

-0,90

EUR / CZK

27,479

0,60
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