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Zasadnutie Fedu a BOJ
Boli sme svedkami týždňa, ktorý priniesol ďalší rast cien ropy, oslabenie doláru a akcie
zamierili smerom dole. Rast cien ropy bol spôsobený hlavne oslabovaním dolára. Ten
voči košu šiestich hlavných mien klesol najviac od začiatku roka 2015. V tomto týždni
zasadal aj Fed, avšak jeho zasadnutie neprinieslo nič prevratného. Menový výbor
americkej centrálnej banky nechal úrokové sadzby bez zmeny. Výbor upozornil, že
situácia na trhu práce sa stále zlepšuje, taktiež sa priaznivo vyvíja situácia na trhu s
nehnuteľnosťami. Inflácia sa bude ešte nejakú dobu pohybovať pod 2% cieľom, a to
predovšetkým kvôli poklesu cien energií. Podľa posledných dát celoročne prepočítaný
rast americkej ekonomiky v prvom kvartáli spomalil na 0,5 %, čo predstavoval
najslabší rast za posledné dva roky. V predchádzajúcom kvartáli vzrástla ekonomika
USA o 1,4 %. Spotrebiteľské výdaje vzrástli najpomalšie za posledný rok. Vývoj cien
akcií nepodporila ani výsledková sezóna. Čísla, ktoré sú zatiaľ reportované síce
prekonávajú očakávania, i keď tie boli tento kvartál nastavené príliš nízko. Celkové
zisky avšak v USA aj v Európe medziročne klesajú. Tento týždeň sme boli svedkami,
keď reportovali spoločnosti ako Facebook, Amazon a Apple. Kým prví dvaja
predstavili dobré výsledky a aj výhľad, akcie Applu prudko klesli po oznámení
výsledkov spoločnosti. Veľkým sklamaním a prekvapením bola japonská centrálna
banka, BOJ. Banka sa rozhodla neuvoľniť ďalej svoju menovú politiku. Náladu v
Európe ovplyvňovali okrem vyššie zmienených udalostí aj reportovaný hrubý domáci
produkt eurozóny, ktorý vzrástol anualizovane o 0,6 %, kým nezamestnanosť klesla
na úroveň 10,2 %. Negatívne investori vnímali správu o inflácii, keď spotrebiteľské
ceny v eurozóne poklesli medziročne o 0,2 %.
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Názov fondu
Zaistený - dep. konto

%
0,01

Prvý realitný fond

-

CREO

-0,05

1. PF Slnko

-0,07

Bond Dynamic

-0,09

Optimal

-1,50

Kapital

-1,42

KD Prosperita

-0,14

KD Russia

-0,29

Growth Opportunities

-1,51

Protected Equity 1

-0,20

Protected Equity 2

-0,49

EURO CASH dlh.

-0,15

Český kon. v CZK

-0,05

Euro Bond

-0,18

CE Bond

-0,41

Optimal Balanced

-0,44

Global Index

-2,61

Týždenné zhodnotenie vybraných akciových
indexov a menových párov
k 29.04.2016
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SP500 - najdlhšie býčie trhy v histórii

Akciové indexy

Zdroj:Bloomberg
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DJIA 30

17 773,64

-1,28

S&P 500

2 065,30

-1,26

NASDAQ

4 341,30

-2,97

DAX 30

10 038,97

-3,22

CAC 40

4 428,96

-3,08

MSCI World

1 670,80

-0,91

EUR / USD

1,1403

1,24

EUR / GBP

0,78025

-0,40

EUR / CHF

1,0984

-0,06

EUR / CZK

27,038

-0,03
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