2. február 2015
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,1291 (oproti 1,1204). Česká centrálna banka
ukončí politiku slabej koruny až vtedy, keď budú inflačné
tlaky v ekonomike dostatočne silné, stabilné a udržateľné.
Vyhlásil to viceguvernér ČNB Vladimir Tomšík. V českej
ekonomike sa už začínajú prejavovať náznaky mierne
proinflačných tlakov.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 2,00% na 1,6407%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal na nové historické minimum a uzatvoril ho na
úrovni 0,302%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -2,8% a mesiac -3,1%, nemecký DAX 30 za
týždeň vzrástol o +0,4% a za mesiac o +9,1%, čínsky
Shanghai Composite uzatvoril týždeň v strate -4,2% a
mesiac nižšie o -0,8%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň
klesol o -0,3% a za mesiac vzrástol o +6,1%, japonský Nikkei
225 uzatvoril týždeň v zisku +0,9% a mesiac vyššie o
+1,3%. Americká centrálna banka ponechala po
dvojdňovom zasadnutí v súlade s očakávaniami úrokové
sadzby nezmenené. Menová rada Fedu (FOMC) nezmenila
svoju rétoriku a ani sľub, že bude "trpezlivá" pri rozhodovaní
o zmene nastavenia menovej politiky.

Drahé kovy
Cena zlata uzatvorila týždeň v strate -0,8% na úrovni 1 284$
za trójsku uncu. Zlato testovalo hranicu 1 300$, ktorá zatiaľ
odolala. Trh bude citlivo reagovať na správy a špekulácie z
Grécka.

Ropa
Cena ropy (graf CL 03-15) za týždeň vzrástla o +5,4%
Týždeň uzatvorila na úrovni 47,73$. Cena čierneho zlata
prudko vzrástla v dôsledku zatvárania krátkych pozícií. Pri
"krátkej pozícii" investor očakáva pokles ceny.
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