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Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo
na
úrovni
1,1842
(oproti
1,2098).
Novembrová
nezamestnanosť
v
rámci
celej
Európskej
únie
medzimesačne klesla na 10%, na Slovensku sa znížila na
12,6 % z októbrových 12,8%. Medziročná miera inflácie v
eurozóne v decembri 2014 klesla do záporného teritória na 0,2% z 0,3% vlani v novembri.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 2,00% na 1,9449%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal na nové historické minimum a uzatvoril ho na
úrovni 0,492%.

Akciové trhy
Mesiac december uzatvorili globálne akciové trhy v stratách.
Akciový index S&P 500 klesol za mesiac o -0,42% a DJ
EURO STOXX 50 o -3,21%. V priebehu mesiaca došlo ku
oslabeniu eura voči americkému doláru o -2,74%. Rok 2014
uzatvorili akciové trhy vyspelých ekonomík zmiešane.
Americký S&P 500 vzrástol o 11,4%, japonský Nikkei 225 o
7,1%, bristký FTSE klesol o -2,7%, francúzsky CAC klesol o 0,5% a nemecký DAX vzrástol o 2,7%. Akciové trhy
rozvíjajúcich sa krajín uzatvorili rok rovnako zmiešane.
Čínsky Shanghai Composite vzrástol za rok o 52,9%, indický
Sensex 30 o 29,9%, mexický Bolsa IPC klesol o -4,7%
brazílsky Ibovespa o -2,9% a ruský MICEX o -7,4%.

Drahé kovy
Cena zlata uzatvorila týždeň v zisku 2,8% na úrovni 1 223$
za trójsku uncu. Zlato sa aj naďalej pohybuje bez jasného
trendu v pomerne úzkom pásme 1 235$ až 1 190$ za trójsku
uncu.

Ropa
Cena ropy (graf CL 02-15) za týždeň opäť klesla, tentoraz o 8,6%. Týždeň uzatvorila na úrovni 52,70$. Od začiatku roka
cena americkej ropy WTI prepadla o -9,5%, pričom za celý
rok 2014 klesla o -46%.
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