13. január 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,3670 (oproti 1,3629). Európska centrálna banka
úrokové

sadzby

nezmenila.

Rada

guvernérov

ECB

ponechala kľúčový úrok na historickom minime 0,25%.
Nezmenila ani depozitnú sadzbu, ktorá zostala na nule a
jednodňová refinančná sadzba zostala na úrovni 0,75%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA poklesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,8579%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa poklesol a uzatvoril ho na úrovni 1,8430%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +0,6%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+0,4%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň nižšie o 3,4%, indický Sensex 30 za týždeň klesol o -0,4%, japonský
Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -2,3%. Kľúčová americká
správa mesiaca – správa o zamestnanosti priniesla
negatívne prekvapenie v podobe vytvorenia 74 tisíc
pracovných miest, očakávalo sa vytvorenie 196 tisíc. Miera
nezamestnanosti klesla na 6,7% zo 7% v novembri. Pod
výrazný pokles sa podpísal najmä fakt, že viac obyvateľov
USA si prestalo prácu hľadať a vypadlo tak z evidencie
nezamestnaných.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 02-14) uzatvorila týždeň bez zmeny na
úrovni 1 236$. Zlato reagovalo na negatívnu správu z
amerického trhu práce rastom, nakoľko špekulanti očakávajú
pokračovanie stimulov zo strany americkej centrálnej banky.

Ropa
Cena ropy klesla za týždeň o -1,6% na úroveň 92,69$. Cena
ropy

oslabila

jednak

v

dôsledku

rastúcich

zásob

vykurovacích palív a posilneniu dolárového indexu, ktorý
vzrástol najvyššie od polovice novembra 2013.
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