31. marec 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru mierne oslabilo. Týždeň
uzatvorilo na úrovni 1,3752 (oproti 1,3794). Maďarská
centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu o ďalších 10
bázických bodov na 2,6%. Urobila tak napriek poklesu kurzu
forintu na takmer 2-ročné minimum a nervozite finančných
trhov v dôsledku napätia na Ukrajine.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,7208%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 1,5480%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -0,5%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+2,6%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň nižšie o 0,3%, indický Sensex 30 za týždeň vzrástol o +2,7%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +3,3%. Dôvera
podnikateľov aj spotrebiteľov v ekonomiku eurozóny tento
mesiac vzrástla, a to viac, ako analytici očakávali. Motorom
jej rastu bolo najmä výrazné zvýšenie spotrebiteľskej dôvery.
Podľa výsledkov najnovšieho prieskumu Európskej komisie
kľúčový ukazovateľ ďalšieho vývoja ekonomiky indikátor
ekonomického sentimentu sa v prípade eurozóny v marci
2014 zvýšil medzimesačne o 1,2 bodu na 102,4 bodu.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 04-14) uzatvorila ďalší týždeň v strate 3,0% na úrovni 1 294$ za trójsku uncu. Cena zlata sa tak
dostala pod psychologickú hranicu 1 300$. Údaje o raste
americkej ekonomiky v štvrtom kvartáli minulého roka znížili
záujem o zlato.

Ropa
Cena ropy vzrástla za týždeň o +2,1% na úroveň 101,59$ .
Dôvodom sú priaznivé údaje z americkej ekonomiky a
koniec sezóny opráv rafinérií. Zásoby ropy v Cushingu v
Oklahome, poklesli ôsmy týždeň v rade.
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