Analytický týždenník
spoločnosti IAD Investments
Týždeň: od 16.01 do 20.01.2017

ECB & Trumpova inaugurácia
Dianie na finančných trhoch ovplyvňovala minulý týždeň hlavne začínajúca výsledková
sezóna v Spojených štátoch, komentáre od predstaviteľov centrálnych bánk až po
prejav inaugurovaného prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. V Davose sa
konalo každoročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra, ktorého sa zúčastnili
špičky z ekonomického a politického prostredia. Počas týždňa zasadala aj ECB,
Európska centrálna banka. Guvernér Draghi ponúkol svoj skôr holubičí výhľad na rast
úrokov v eurozóne v krátkej budúcnosti. Taktiež súčasný inflačný vývoj európskych
centrálnych bankárov nevzrušuje. Guvernér Draghi zdôraznil, že menová politika ECB
zostane uvoľnená a bude aj naďalej pomáhať európskej politike. Banka potvrdila svoj
záväzok pokračovať v QE najmenej do konca roka, a ak bude potreba tak až za toto
obdobie. Draghi opäť vyzval členské štáty eurozóny k rýchlejšiemu zavádzaniu
dôležitých štrukturálnych reforiem. Výsledková sezóna v Spojených štátoch pokračuje.
Minulý týždeň reportovali hlavne spoločnosti v oblasti financií a IT sektoru.
Prezentované výsledky finančných ústavov môžeme označiť ako pozitívne, odhady
trhu prekročili takmer všetky finančné ústavy. Viac ako dva mesiace po svojom zvolení
sa Donald Trump ujal úradu v Bielom dome. Jeho inauguračný prejav neponúkol nič
konkrétne, čo sa týka jeho ekonomických plánov. Skôr išlo o jeho hlavné vízie a
celkový tón jeho budúcej politiky. Hlavne zdôrazňoval aspekty, ktoré sú pre trhy
negatívne, a to ochranárstvo a uzavretosť. Hlavným mottom bolo buy American and
hire American. Čiže kupuj americké a zamestnaj Američana. Dolár voči euru oslabil k
úrovniam okolo 1,07EUR/USD. Cena ropy sa pohybuje okolo 50USD/barel, a cena
zlata 1200USD/uncu.
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DJIA 30
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NASDAQ

5 063,20
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