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Euro (graf EURUSD) voči doláru opäť len minimálne

posilnilo. Týždeň uzatvorilo na úrovni 1,3746 (oproti 1,3693). 

Maďarská centrálna banka neočakávane pokračovala v

trende znižovania úrokových sadzieb. Tentoraz znížila

kľúčovú úrokovú sadzbu na nové rekordné minimum 2,70% 

a to aj napriek oslabeniu domácej meny voči euru na

dvojročné minimum.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA mierne klesol t.j.

cena vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na

2,7310%. Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu 

v priebehu týždňa minimálne klesol a uzatvoril ho na úrovni

1,6620%. 

Dlhopisy
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v strate -0,1%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o -

0,1%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v strate -

0,1%, indický Sensex 30 sa za týždeň posilnil o +1,6%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +3,9%. Podľa

Centra pre výskum európskeho hospodárstva (ZEW), index

dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich

očakávania pre najbližších šesť mesiacov poklesol z 61,7 na

55,7 bodou. ZEW v eurozóne klesol zo 73,3 na 68,5 bodu.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v

januári tohto roka +13,61%.

Cena ropy vzrástla za týždeň o +2,0% na úroveň 102,25$ . 

Dôvodom je pretrvávajúce chladné počasie v USA, ktoré

zvyšuje dopyt po vykurovacom oleji.

Cena zlata (graf GC 04-14) uzatvorila týždeň v zisku +0,5% 

na úrovni 1 324$ za trójsku uncu. Dopyt po zlate ako

zábezpeky voči riziku podporili pochybnosti o zotavovaní

ekonomiky USA.


