9. február 2015
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,1316 (oproti 1,1291). Austrálska centrálna banka
prekvapujúco znížila úrokové sadzby o 0,25% na úroveň
2,25% čo je rekordné minimum. Rumunská centrálna banka
znížila kľúčovú úrokovú sadzbu na nové historické minimum
2,25%, aby oživila infláciu, ktorá dosiahla najnižšiu úroveň za
pol roka.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena
klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 2,00% na 1,9567%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa rástol a uzatvoril ho na úrovni 0,375%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +3,0%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+1,4%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v strate 4,2%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol o -1,6%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v minimálnej strate 0,1%. Ukrajinská centrálna banky zvýšila úrokové sadzby na
19,5% s cieľom stabilizovať domácu menu. Britská centrálna
banka ponechala kľúčové úrokové sadzby na rekordne
nízkej úrovni. Česká národná banka sa rozhodla ponechať
kľúčové úrokové sadzby na súčasnej úrovni. Dvojtýždňová
repo sadzba tak zostáva na úrovni 0,05 %.

Drahé kovy
Cena zlata uzatvorila týždeň v strate -3,8% na úrovni 1 236$
za trójsku uncu. Zlato reagovalo na pozitívne dáta z
amerického trhu práce a špekulácie z Grécka. Zlato sa v
piatok prepadlo o takmer 2%, keďže dolár posilnil voči euru.

Ropa
Cena ropy (graf CL 03-15) za týždeň vzrástla o +9,1%
Týždeň uzatvorila na úrovni 52,08$. Cena čierneho zlata
prudko vzrástla v dôsledku ďalšieho masívneho zatvárania
krátkych pozícií.
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