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Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,1196 (oproti 1,1381). Maďarská centrálna banka

v utorok ponechala hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú na

hodnote 2,1%. Rastú však očakávania, že banka neskôr v

tomto roku sadzby zníži. Medziročné tempo rastu poľského

HDP sa v štvrtom kvartáli spomalilo na úroveň 3%.

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

vzrástla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 1,993%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,328%. 
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v strate -0,3%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+3,2%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku

+2,0%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň stagnoval,

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +2,5%

Americký Federálny rezervný systém pripravuje trhy na

zvýšenie úrokových sadzieb. Vo svojom prejave p. Yellen

uviedla, že prvým krokom bude zmena postoja americkej

centrálnej banky označovaná ako "trpezlivý" a Fed sa

dostane do fázy, keď rast úrokových sadzieb bude možný na

ktoromkoľvek zasadnutí. Spotrebiteľské ceny v eurozóne

vzrástli o 0,6%. 

Cena ropy (graf CL 04-15) za týždeň klesla o -1,2%. Týždeň

uzatvorila na úrovni 49,76$. Ceny ropy za mesiac február

vzrástli o +3,1%, od začiatku roka je čierne zlato aj naďalej v

hlbokej strate -6,6%.

Cena zlata uzatvorila týždeň v zisku +0,9% na úrovni 1 213$

za trójsku uncu. Zlato vzrástlo potom, čo ekonomický rast

USA bol v piatok revidovaný nadol. To znížilo očakávania, že

Fed zvýši úrokové sadzby v júli tohto roka.
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