10. marec 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,3875 (oproti 1,3802). Európska centrálna banka
úrokové

sadzby

nezmenila.

Rada

guvernérov

ECB

ponechala kľúčový úrok na historickom minime 0,25%
Nezmenila ani depozitnú sadzbu, ktorá zostala na nule a
jednodňová refinančná sadzba zostala na úrovni 0,75%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena
klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,7879%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa rástol a uzatvoril ho na úrovni 1,6530%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +1,0%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o 3,5%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku 0,1%, indický Sensex 30 za týždeň posilnil o +3,8%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +2,9%. Ruská
centrálna banka rozhodla o zvýšení základnej úrokovej
sadzby o +1,5%. Základná týždňová refinančná sadzba sa
zvýšila na +7% z predchádzajúcej úrovne +5,5%. Austrálska
centrálna banka ponechala úrokové sadzby bez zmeny na
úrovni +2,5%. Menová rada Národnej banky Poľska
ponechala kľúčový úrok na +2,5%. Bank of England podľa
očakávania svoje úrokové sadzby nezmenila.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 04-14) uzatvorila týždeň v zisku +1,1%
na úrovni 1 340$ 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 minimálnych +0,1% na
úroveň 102,54$. Za rastom ceny strategickej komodity stál
pokles dolára voči euru a ostatným menám vo svete.
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