27. január 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,3678 (oproti 1,3541). Miera evidovanej
nezamestnanosti
na
Slovensku
sa
v
decembri
medzimesačne nezmenila, zostala na úrovni +13,5%. Miera
nezamestnanosti
vypočítaná
z
celkového
počtu
nezamestnaných v decembri oproti novembru klesla o 0,03% na +14,78%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA poklesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,7150%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa poklesol a uzatvoril ho na úrovni 1,6580%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -2,6%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o 3,6%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku
+2,5%, indický Sensex 30 za týždeň vzrástol o +0,3%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -2,2%
Maďarská národná banka (MNB) pokračuje v cykle
uvoľňovania menovej politiky. Kľúčový úrok klesol na nové
rekordné minimum, pričom centrálna banka ho znížila o
niečo viac, než sa očakávalo. Menový výbor MNB rozhodol o
znížení kľúčovej sadzby o -0,15% na nové rekordné
minimum +2,85%. MNB vytrvalo stláča úroky od augusta
2012, odkedy znížila kľúčový úrok o 4,15%.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 02-14) uzatvorila týždeň v zisku +1,3%
na úrovni 1 268$. Zlato naďalej započítava do ceny
pokračovanie stimulov zo strany americkej centrálnej banky.

Ropa
Cena ropy vzrástla za týždeň o +3,0% na úroveň 96,83$
Tento rast ceny druhý týždeň v poradí je naďalej iba
korekciou klesajúceho trendu od začiatku roka 2014.
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