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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v zisku +2,0%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+1,1%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku

+4,2%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň vzrástol o +1,3%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +1,5%. Tempo

rastu nemeckej ekonomiky sa v poslednom kvartáli minulého

roka zrýchlilo viac, ako analytici očakávali. HDP Nemecka sa

za tri mesiace do konca decembra zvýšil o +0,7% v

porovnaní s predchádzajúcim kvartálom, keď vzrástol len o

+0,1%. Za október až december slovenská ekonomika v

porovnaní s predchádzajúcim kvartálom posilnila o +0,6% a

medziročne sa zväčšila o +2,4%.

Cena ropy (graf CL 04-15) za týždeň vzrástla o +1,1%

Týždeň uzatvorila na úrovni 52,64$. Ceny ropy reagovali na

správy o počte počet pracujúcich vrtných súprav v USA,

ktoré klesli na najnižšiu úroveň od augusta 2011.

Cena zlata uzatvorila týždeň v strate -0,5% na úrovni 1 229$

za trójsku uncu. Zlato pokračuje v korekcii nadol potom, ako

sa dlhšie nedokázalo udržať nad psychologickou hranicou 1

300$. 
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Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,1394 (oproti 1,1316). Švédska centrálna banka

znížila úrokové sadzby do negatívneho pásma z 0% na -

0,1%. V sprievodnom vyhlásení oznámila, že úrokové

sadzby zostanú negatívne až kým inflácia nevzrastie ku 2%.

Okrem toho rozhodla o nákupe vládnych dlhopisov. 

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

klesla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,0504%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,342%. 
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