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Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,3486 (oproti 1,3678). Národná banka Slovenska
(NBS) zvýšila odhad rastu slovenskej ekonomiky v tomto
roku na 2,3%. Urobila tak v rámci aktualizácie svojej
decembrovej prognózy, kedy ešte očakávala rast na úrovni
2,2%. Následne by sa mal rast v roku 2015 podľa NBS
zrýchliť z 3,1% na 3,3%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA poklesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,644%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa stagnoval a uzatvoril ho na úrovni 1,6590%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -0,4% a mesiac nižšie o -3,6%, nemecký
DAX 30 za týždeň klesol o -0,9% a za mesiac o -2,6%
čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v strate -1,0% a
mesiac v strate -3,9%, indický Sensex 30 za týždeň poklesol
o -2,9% a za mesiac o -3,1%, japonský Nikkei 225 uzatvoril
týždeň v strate -3,1% a mesiac nižšie o -8,5%. Indická
centrálna banka prekvapila trhy, keď zvýšila úrokové sadzby
zo 7,75% na 8%, aj napriek poklesu spotrebiteľských cien v
decembri. Turecká centrálna banka na svojom mimoriadnom
zasadnutí agresívne zvýšila úrokové sadzby o 4,25% na
12% s cieľom zastaviť oslabovanie domácej meny.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 02-14) uzatvorila týždeň v strate -1,9%
na úrovni 1 244$. Zlato reagovalo na rozhodnutie Fedu
poklesom. Aj vďaka silnejšiemu doláru cena nedokázala
prelomiť hranicu 1 280$.

Ropa
Cena ropy vzrástla za týždeň o +0,7% na úroveň 97,47$
Pokles zásob vykurovacieho oleja v USA kompenzoval
rozhodnutie Fedu opäť obmedziť program výkupu dlhopisov.
Ceny sa tak menili iba minimálne.
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