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Očakávania pred Fedom
Dianie na svetových trhoch sa nieslo tento týždeň v relatívnom pokoji. Na čínskych
burzách bola situácia pomerne prehľadná a volatilita neporovnateľne nižšia ako v
predchádzajúcich týždňoch. Pozornosť sa presunula od ekonomických dát k
špekulovaniu, či sa americká centrálna banka budúci týždeň rozhodne a zvýši úrokové
sadzby, alebo ich ponechá na súčasných rekordných minimách. Trhy pozitívne
prekvapili spresnené údaje o vývoji HDP eurozóny, ekonomika v druhom kvartáli po
revízii rýchleho odhadu z polovice augusta vzrástla o 1,5 % a medzi-kvartálne o 0,4 %.
Druhý odhad vývoja inflácie v Nemecku len potvrdil predchádzajúcu správu, podľa
ktorej v zemi v auguste ceny medziročne vzrástli o 0,2 % a medzimesačne sa
nezmenili.
Americké akcie majú za sebou v celku pokojný týždeň. Sviatok práce, ktorý Spojené
štáty oslávili v pondelok, obchodovanie o jeden deň skrátil, vo zvyšných troch zo
štyroch dní akcie rástli. Taktiež na hlavných európskych trhoch sa nieslo
obchodovanie v očakávaní zasadnutia Fedu. Za celý týždeň Dow spevnil o 2,05 %,
S&P 500 posilnil o 2,07 % a Nasdaq Composite si pripísal 2,96 %. V Európe FTSE
100 pridal 1,41 %, a DAX posilnil o 0,85 %
Na menových trhoch boli investori svedkami oslabovania tzv. bezpečných prístavov,
t.j. švajčiarskeho franku a japonského jenu. Kurz švajčiarskeho franku sa po prvýkrát
od januára, keď švajčiarska centrálna bank opustila režim udržiavania kurzu nad 1,2
EUR/CHF, dostal nad 1,1 EUR/CHF.
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Názov fondu
Zaistený - dep. konto

%
0,01

Prvý realitný fond

-

CREO

0,01

1. PF Slnko

0,12

Bond Dynamic

-0,28

Optimal

0,01

Kapital

-0,07

KD Prosperita

0,50

KD Russia

-1,07

Growth Opportunities

0,45

Protected Equity 1

0,01

Protected Equity 2

-0,41

EURO CASH dlh.

0,11

Český kon. v CZK

0,03

Euro Bond

-0,02

CE Bond

0,17

Optimal Balanced

0,35

Global Index

0,25

Týždenné zhodnotenie vybraných akciových
indexov a menových párov
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Akciové indexy

%

DJIA 30

16 433,09

2,05

S&P 500

1 961,05

2,07

NASDAQ

4 323,23

3,31

DAX 30

10 123,56

0,85

CAC 40

4 548,72

0,57

MSCI World

1 626,99

1,96

EUR / USD

1,1268

1,17

EUR / GBP

0,7306

-0,12

EUR / CHF

1,1031

1,77

EUR / CZK

27,074

0,16
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Objem svetového obchodu klesá
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