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Euro (graf EURUSD) voči doláru len minimálne posilnilo.

Týždeň uzatvorilo na úrovni 1,3693 (oproti 1,3635). Rast cien

sa na Slovensku v januári zastavil. Inflácia meraná národnou

metodikou totiž dosiahla podľa údajov Štatistického úradu

SR na medziročnej báze nulovú úroveň. Spotrebiteľské ceny

teda oproti januáru minulého roka ani nenarástli, ani neklesli. 

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA mierne vzrástol

t.j. cena klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na

2,7428%. Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu 

v priebehu týždňa minimálne vzrástol a uzatvoril ho na úrovni 

1,6790%. 
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Oddelenie služieb klientom:

Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril

týždeň v zisku +2,3%, nemecký DAX 30 za týždeň posilnil o

+3,9%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku

+3,5%, indický Sensex 30 sa za týždeň nezmenil, japonský

Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -1,0%. Nová šéfka Fedu

Janet Yellenová prvýkrát vystúpila v Kongrese. Napriek

poklesu nezamestnanosti na vyše 5-ročné minimum má trh

práce v USA k celkovému zotaveniu podľa p. Yellenovej

ešte veľmi ďaleko. Zároveň uviedla, že centrálna banka

predpokladá pokračovanie v programe postupného

zmierňovania podpory ekonomiky, ktorý spustil jej

predchodca Ben Bernanke.

Cena ropy vzrástla za týždeň o +0,3% na úroveň 100,29$ . 

Za nárastom ceny sa skrývalo počasie, ktoré zvyšuje dopyt

po energiách. 

Cena zlata (graf GC 04-14) uzatvorila týždeň v zisku +4,0% 

na úrovni 1 318. Zlato naďalej rástlo vďaka špekulantom

ktorí veria, že Fed bude nútený opäť tlačiť doláre, aby

stimuloval spomaľujúcu ekonomiku.
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