3. marec 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru opäť len minimálne
posilnilo. Týždeň uzatvorilo na úrovni 1,3802 (oproti 1,3746).
Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila
dlhodobý úverový rating (IDR) Slovenska v domácej a v
cudzej mene na stupni A+. Výhľad tohto ratingu je stabilný.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA mierne klesol t.j.
cena vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na
2,6476%. Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu
v priebehu týždňa minimálne klesol a uzatvoril ho na úrovni
1,6240%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +1,3%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+0,4%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v strate 2,7%, indický Sensex 30 za týždeň posilnil o +2,0%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -0,2% . Indikátor
nemeckého podnikateľského sentimentu podľa IFO inštitútu
vzrástol zo 110,6 na 111,3 bodu. Spotrebiteľské ceny v
eurozóne vzrástli v ročnom vyjadrení o +0,8%, jadrové o
+0,8%, ďaleko zaostávajúc za inflačným cielením ECB na
úrovni +2%. Rast HDP USA bol v štvrtom štvrťroku
revidovaný výrazne nadol z +3,2% na +2,4%. Rast HDP
Indie v štvrtom štvrťroku bol revidovaný nadol z +4,8% na
+4,7%.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 04-14) uzatvorila týždeň v zisku +0,6%
na úrovni 1 326$ za trójsku uncu. Dopyt po zlate ako
zábezpeky voči riziku podporil vývoj udalostí na Ukrajine a
negatívne makro dáta z USA.

Ropa
Cena ropy vzrástla za týždeň o +2,2% na úroveň 102,46$ .
Dôvodom je pretrvávajúce chladné počasie v USA, ktoré
zvyšuje dopyt po vykurovacom oleji.
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