7. apríl 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru mierne oslabilo. Týždeň
uzatvorilo na úrovni 1,3705 (oproti 1,3752). Nálada
investorov v eurozóne sa v apríli už štvrtý mesiac po sebe
zlepšovala a dostala sa na trojročné maximum. Index dôvery
investorov v eurozóne, ktorý zostavuje agentúra Sentix,
stúpol na 14,1 bodu z marcových 13,9 bodu a vyšplhal sa
tak najvyššie od apríla 2011.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena
klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,7207%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa vzrástol a uzatvoril ho na úrovni 1,5530%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +0,4%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+1,1%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň vyššie o
+0,8%, indický Sensex 30 za týždeň vzrástol o +0,1%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +2,5%
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%.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 04-14) uzatvorila týždeň v zisku +0,7%
na úrovni 1 303$ za trójsku uncu. Cena zlata sa tak dostala
nad psychologickú hranicu 1 300$. Údaje z amerického trhu
práce zvýšili dopyt po zlate.

Ropa
Cena ropy klesla za týždeň o -0,4% na úroveň 101,16$
Podľa obchodníkov sú dôvodom dobrej nálady na trhu
špekulácie týkajúce sa poklesu zásob ropy a ropných
produktov v USA.
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