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Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,3794 (oproti 1,3914). Inflácia v eurozóne sa proti
prvému odhadu vo februári opäť spomalila. Vo februári
kleslo medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v
eurozóne o -0,1% na +0,7%. Eurostat pôvodne počítal s tým,
že inflácia zostane vo februári na úrovni +0,8% rovnako ako
v januári.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena
klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,7426%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa rástol a uzatvoril ho na úrovni 1,6310%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +1,4%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+3,2%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň rastom
o +2,2%, indický Sensex 30 za týždeň klesol o -0,3%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -0,7%
Americká centrálna banka (Fed) rozhodla o ďalšom
obmedzení monetárnych stimulov. Fed zníži program
nákupu dlhopisov mesačne o ďalších 10 miliárd USD,
rovnako ako aj v januári 2014. Dvojdňové zasadnutie
prvýkrát riadila nová šéfka Fedu p. Janet Yellenová. Banka
vo vyhlásení tiež uviedla, že nebude naďalej považovať
mieru nezamestnanosti za rozhodné meradlo sily ekonomiky.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 04-14) uzatvorila týždeň v strate -3,5%
na úrovni 1 335$ za trójsku uncu. Cena klesala vďaka
krátkodobému upokojeniu situácie na Kryme.

Ropa
Cena ropy vzrástla za týždeň o minimálnych +0,5% na
úroveň 99,53$. Dôvodom sú obavy z prerušenia dodávok
tejto komodity z Ruska potom, ako EÚ a USA uvalili sankcie
na ďalších ruských predstaviteľov.
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