29. december 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,2183 (oproti 1,2229). Slovenské hospodárstvo v
roku 2014 pridalo, stále však musí čeliť viacerým rizikám. Po
raste ekonomiky o 1,4% z roku 2013 si totiž drží rast
hospodárstva tempo pri úrovni 2,4%. Na celý rok analytici
podľa prieskumu centrálnej banky odhadujú rast na úrovni
2,3%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena
klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,2499%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,589%.

Akciové trhy
Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA klesli o 0,7%, jadrové o -0,4%. Rast HDP za tretí štvrťrok bol
revidovaný nahor z 3,9% na 5,0%. Spotrebiteľská dôvera v
USA, podľa prieskumu University of Michigan, klesla na 93,5
bodu, inflačné očakávania klkesli na úroveň 2,8%. Americké
ministerstvo obchodu oznámilo, že predaj nových domov
klesol minulý mesiac o -1,6% na sezónne upravenú ročnú
mieru 438-tisíc. Ministerstvo ale zároveň revidovalo údaje za
október, a to smerom nadol, z 458-tisíc na 445-tisíc domov.
Stredná cena nových domov vzrástla o 0,6% na 280 900
USD. Ponuka voľných nehnuteľností bola na úrovni 5,8
mesačného dopytu.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 12-14) uzatvorila týždeň v minimálnej
strate na úrovni 1 192,90$ za trójsku uncu. Zlato sa
pohybuje bez jasného trendu v pomerne úzkom pásme 1
235$ až 1 190$ za trójsku uncu.

Ropa
Cena ropy za týždeň opäť klesla. Týždeň uzatvorila na
úrovni 55,23$. Od začiatku roka cena americkej ropy WTI
prepadla o -43%. Za poklesom ceny sa skrývali predajné
pokyny špekulatov.
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