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Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,3914 (oproti 1,3875). Investorská dôvera v
eurozóne podľa inštitútu Sentix vzrástla z 13,3 na 13,9 bodu.
Rakúska ekonomika vlani vzrástla o 0,4%, talianska
ekonomika vlani klesla o 1,8%, portugalská ekonomika vlani
klesla o 1,4%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,6543%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 1,5460%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -2,0%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o 3,1%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň poklesom
o -2,6%, indický Sensex 30 za týždeň klesol o -0,5%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -6,2%. Rast
nemeckého exportu v januári prekonal očakávania. Podľa
sezónne upravených údajov štatistického úradu v krajine sa
nemecký export v januári zvýšil o 2,2%, pričom analytici
očakávali, že vývoz z krajiny posilní o 1,4%. Centrálna banka
Nového Zélandu zvýšila úrokové sadzby o 0,25% na 2,75%.
Čínska produkcia vzrástla iba o 8,6% a retailový predaj o
11,8%. Oba údaje boli výrazne nižšie, ako predikcie
analytikov.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 04-14) uzatvorila týždeň v zisku +3,1%
na úrovni 1 383$ za trójsku uncu. Dopyt po zlate ako
zábezpeky voči riziku podporil vývoj udalostí na Ukrajine a
negatívne makro dáta z Číny.

Ropa
Cena ropy klesal za týždeň o výrazných -3,4% na úroveň
99,02$.

Za poklesom ceny strategickej komodity stálo

vyhlásenie p. Putina, podľa ktoého Rusko použije vojenskú
silu na Ukrajine iba v krajnom prípade.
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