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Cena zlata (graf GC 02-14) uzatvorila týždeň v zisku +1,9% 

na úrovni 1 236$. Zlato prinieslo v roku 2013 investorom

stratu -28%, čo je najhorší výsledok za posledných 13

rokov.
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Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,3629 (oproti 1,3801). Hranicu 1,3800 pre ďalší

vývoj kurzu menového páru považujeme za kľúčovú. V

prípade jej prerazenia nahor by euro posilnilo voči

americkému doláru na úroveň 1,400. Dôležitou hranicou

podpory je úroveň 1,3400.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA poklesol t.j. cena

vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,9576%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa mierne vzrástol a uzatvoril ho na úrovni 1,9070%. 
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Oddelenie služieb klientom:

Akciové indexy uzatvorili rok 2013 vo výrazných ziskoch:

americký S&P 500 +29,6%, Dow Jones Industrial Average

+26,5%, technologický Nasdaq +38,3%, bristký FTSE 100

+14,4%, francúzsky CAC 40 +18,0%, nemecký DAX 30

+25,5%, grécky +25,1%, maďarský + 0,4%, poľský -3,4%,

španielsky IBEX 35 +21,4%, ruský MICEX +6,0%, turecký -

14,4%, brazílsky -17,6%, japonský Nikkei 225 +56,7%,

austrálsky +14,8%, čínsky Shanghai Composite -6,7% a

indický Sensex 30 +9,0%.

Cena ropy prepadla za týždeň o -5,9% na úroveň 94,21$

Trh s čiernym zlatom otestoval hranicu 100,00$. Prudké 

posilnenie dolára voči euru spolu s vyberaním ziskov poslalo

cenu ropy nadol. 


