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Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,0969 (oproti 1,0889). Rumunská centrálna banka
šiestykrát po sebe znížila úrokové sadzby. Očakáva totiž, že
inflácia sa bude zrýchľovať len pomaly z aktuálne nízkej
úrovne. Menová rada Rumunskej národnej banky znížila
kľúčovú úrokovú sadzbu na 2% z 2,25%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 2,00% na 1,8389%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,194%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +0,3% a mesiac v strate -1,7%, nemecký DAX
30 za týždeň vzrástol o +0,8% a za mesiac o +5,0%, čínsky
Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku +3,6% a
mesiac vyššie o +13,2%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň
vzrástol o +2,9% pričom za mesiac oslabil o -4,3%, japonský
Nikkei 225 uzatvoril týždeň aj mesiac v zisku +0,1% resp.
+2,2%. Kľúčová americká správa mesiaca – správa o
zamestnanosti v USA tzv. Non-Farm Employment Change
priniesla negatívne prekvapenie v podobe vytvorenia 126
tisíc pracovných miest, očakávalo sa 246 tisíc.

Drahé kovy
Cena zlata uzatvorila týždeň v zisku +0,2% na úrovni 1 201$
za trójsku uncu. Cena zlata sa pohybuje predovšetkým
podľa vývoja kurzu menového páru EUR/USD.

Ropa
Cena ropy (graf CL 05-15) za týždeň vzrástla o +1,5%
Týždeň uzatvorila na úrovni 49,14$. Čierne zlato pre svoj
ďalší rast potrebuje preraziť nahor hranicu s predajnýmí
príkazmi na úrovni 53$ za barel.
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