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Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,1204 (oproti 1,1567). Euro sa voči americkému

doláru prepadlo na nové jedenásťročné minimum pod 1,11

USD. Reagovalo tak na víťazstvo ľavicovej strany Syriza v

nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách v Grécku.

Jej líder sľubuje Grékom obmedzenie úsporných opatrení.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena

vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 2,00% na 1,7968%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal na nové historické minimum a uzatvoril ho na

úrovni 0,362%. 

Dlhopisy
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Oddelenie služieb klientom:

Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +1,6%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+4,7%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v strate -
0,7%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň vzrástol o +4,1%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +3,8%. ECB na
januárovom zasadnutí ponechala základnú sadzbu na
0,05%, depozitnú sadzbu na -0,20% a refinančnú sadzbu na
0,30%. ECB bude mesačne nakupovať štátne aj firemné
dlhopisy v objeme 60 miliard eur. Nákupy potrvajú od marca
2015 minimálne do septembra 2016. Bude pritom sledovať
infláciu, kým sa nevráti k 2% cieľu. ECB bude nakupovat aj
dlhopisy so záporným výnosom.

Cena ropy (graf CL 03-15) za týždeň klesla o -6,7%. Týždeň

uzatvorila na úrovni 45,29$. Od začiatku roka cena

americkej ropy WTI prepadla o -15,0%. Cena čierneho zlata

je v rukách amerického dolára. 

Cena zlata uzatvorila týždeň v zisku +1,1% na úrovni 1 294$

za trójsku uncu. Zlato testovalo hranicu 1 300$, ktorá zatiaľ

odolala. Trh bude citlivo reagovať na správy a špekulácie z

Grécka.
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