19. január 2015
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,1567 (oproti 1,1842). Medziročná inflácia na
Slovensku sa v decembri 2014 v úhrne znížila o -0,1%
Jadrová inflácia sa zvýšila o +0,2% a čistá inflácia o 0,4%.
Poľská centrálna banka na svojom stredajšom zasadaní
hlavnú úrokovú sadzbu nezmenila a ponechala ju na úrovni
2%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 2,00% na 1,8368%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal na nové historické minimum a uzatvoril ho na
úrovni 0,454%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -1,2%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+5,4%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku
+2,8%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň vzrástol o +2,4%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -1,9%
Švajčiarska národná banka prekvapila trhy a zvýšila
negatívne úrokové sadzby z -0,25% na -0,75%. Zároveň po
troch rokoch zrušila záväzok brániť kurz švajčiarskeho
franku voči euru na hranici 1,2000. Reserve Bank of India
znížila svoj kľúčový úrok o štvrť percentuálneho bodu na
+7,75%. Bolo to prvé zníženie úrokových sadzieb v Indii od
marca 2013.

Drahé kovy
Cena zlata uzatvorila týždeň v zisku +4,7% na úrovni 1 280$
za trójsku uncu. Zlato prerazilo pásmo 1 235$ až 1 190$ za
trójsku uncu. Horná hranica pásma, teda úroveň 1 235$ sa
tak stane dôležitou hranicou podpory pri poklese ceny.

Ropa
Cena ropy (graf CL 02-15) za týždeň minimálne vzrástla o
+0,7%. Týždeň uzatvorila na úrovni 48,52$. Od začiatku roka
cena americkej ropy WTI prepadla o -8,9%, pričom za celý
rok 2014 klesla o -46%.
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