20. január 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,3541 (oproti 1,3670). Spotrebiteľské ceny v
eurozóne vzrástli len o +0,8%, jadrové o +0,7%. V priemere
za obdobie minulého roka inflácia na Slovensku dosiahla
+1,4%. V medzimesačnom porovnaní ceny v decembri
oproti novembru poklesli o -0,1%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA poklesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,8194%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa poklesol a uzatvoril ho na úrovni 1,7530%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -0,2%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+2,8%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň nižšie o 0,4%, indický Sensex 30 za týždeň vzrástol o +1,5%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -1,1%. V
španielskej ekonomike sa objavuje čoraz viac signálov, ktoré
potvrdzujú, že sa zotavuje z recesie. Podľa predbežných
odhadov sa hrubý domáci produkt Španielska v posledných
troch mesiacoch minulého roka zvýšil o +0,3% v porovnaní s
predchádzajúcim štvrťrokom, keď krajina prekonala recesiu
a jej HDP medzikvartálne vzrástol o +0,1%.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 02-14) uzatvorila týždeň v zisku +1,3%
na úrovni 1 252$. Zlato naďalej započítava do ceny
pokračovanie stimulov zo strany americkej centrálnej banky.

Ropa
Cena ropy vzrástla za týždeň o +1,5% na úroveň 94,04$
Tento mierny rast je zatiaľ iba korekciou klesajúceho trendu
od začiatku roka 2014.
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