23. marec 2015
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,0821 (oproti 1,0496). Spotrebiteľské ceny podľa
európskej metodiky na medziročnej báze na Slovensku
naďalej klesajú. Vo februári boli nižšie o -0,6%. Oproti
predchádzajúcemu mesiacu je to prehĺbenie prepadu, keďže
v januári to bol pokles o -0,5%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 2,00% na 1,9303%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,184%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +2,7%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+1,2%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku
+1,5%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol o -0,8%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +1,6%
Americká centrálna banka vynechala zo svojho stanoviska
slovo „trpezlivý“ a pootvorila tak dvere zvýšeniu sadzieb v
nasledujúcich mesiacoch. "To, že sme
stanoviska

slovo

„trpezlivý“,

vynechali zo

neznamená,

že

budeme

netrpezliví,“ podotkla však na tlačovej konferencii šéfka Fedu
Janet Yellenová.

Drahé kovy
Cena zlata uzatvorila týždeň v zisku +2,4% na úrovni 1 182$
za trójsku uncu. Zlato vzrástlo potom, čo americká centrálna
banka zmenila formuláciu svojho vyhlásenia k úrokovým
sadzbám.

Ropa
Cena ropy (graf CL 05-15) za týždeň vzrástla o +1,3%
Týždeň uzatvorila na úrovni 45,72$. Cena ropy je od
začiatku roka aj naďalej v hlbokej strate -14,2%.
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