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Viac NIE hlasov vo Fede
Minulý týždeň sa investori hlavne zamerali na zasadnutia dvoch centrálnych
bánk. A to amerického Fedu a japonskej centrálnej banky. Menový výbor pod
vedením Janet Yellenovej na svojom septembrovom zasadnutí podľa
očakávaní nechal menovú politiku bez zmien. Hlavná úroková sadzba teda
zostala v pásme 0,25-0,5 %. Ekonomická aktivita v USA podľa Fedu je naďalej
solídna, a takisto rast počtu nových pracovných miest bol v posledných
mesiacoch slušný. Janet Yellen na tlačovej besede dodala, že sa guvernéri
Fedu rozhodli úroky nezvyšovať, dokiaľ nebudú ďalšie dôkazy pokroku
smerom k stanoveným cieľom v nezamestnanosti a inflácie. Fed výrazne
upravil výhľad nastavenia úrokových sadzieb v budúcnosti. Pre tento rok
banka znížila cieľ na 0,6 % z 0,9 %, ktorý cielila ešte v júni. Na budúci rok
upravil cieľ na 1,1 % z 1,6 %. Po oznámení a následnej tlačovej besede dolár
oslabil voči euru až na 1,119 EUR/USD. Čo sa týka japonskej centrálnej
banky, tá ponechala úrokovú sadzbu bez zmien, zaviedla však nové opatrenia.
Banka zrušila doterajší cieľ na objem nákupu aktív a miesto toho sa zameria
na riadenie výnosovej krivky. Banka momentálne pumpuje do ekonomiky
prostredníctvom nákupu cenných papierov zhruba 780 miliárd USD ročne.
Cieľom týchto nákupov je udržať výnosy na 10-ročných vládnych dlhopisoch
okolo nuly. Ohľadne zverejnených makroekonomických dát bol tento týždeň
veľmi chudobný, zaznamenali sme však rozruch okolo akcií Twiteru, kde môže
prísť v najbližšej dobe k jeho predaju resp. na akciách Wells Fargo, ktorá čelí
hromadnej žalobe. Za celý týždeň si Dow pripísal 0,76 % a S&P 500 1,21 %,
index Stoxx Europe 600 vzrástol o 1,5 %.
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Názov fondu
Zaistený - dep. konto

%
0,01

Prvý realitný fond

-

1. PF Slnko

0,24

Bond Dynamic

0,17

Optimal

1,54

Kapital

1,67

KD Prosperita

2,32

KD Russia

4,20

Growth Opportunities

1,40

Protected Equity 1

0,14

Protected Equity 2

0,16

EURO CASH dlh.

0,27

Český kon. v CZK

0,03

Euro Bond

0,20

CE Bond

0,32

Optimal Balanced

1,11

Global Index

1,67

Týždenné zhodnotenie vybraných akciových
indexov a menových párov
k 23.09.2016
Akciové indexy
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Počet členov FOMC hlasujúcich za zvýšenie sadzieb
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%

DJIA 30

18 261,45

0,76

S&P 500

2 164,69

1,19

NASDAQ

4 858,91

0,85

DAX 30

10 626,97

3,41

CAC 40

4 488,69

3,61

MSCI World

1 729,70

1,97

EUR / USD

1,1214

-0,11

EUR / GBP

0,86435

1,45

EUR / CHF

1,0887

-0,49

EUR / CZK

27,022

-0,01
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