28. apríl 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru mierne oslabilo. Týždeň
uzatvorilo na úrovni 1,3834 (oproti 1,3885). Miera evidovanej
nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v marci tohto roka
13,28%. V porovnaní s februárom klesla o 0,21%. Miera
nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov
o prácu dosiahla v marci 14,72 %.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena
klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,6623%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesol a uzatvoril ho na úrovni 1,4840%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -0,1%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o 0,1%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň nižšie o 2,9%, indický Sensex 30 za týždeň vzrástol o +0,3%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -0,6% . Indikátor
nemeckého podnikateľského sentimentu podľa IFO inštitútu
vzrástol zo 110,7 na 111,2 bodu. Ruská centrálna banka
neočakávane zvýšila úrokové sadzby zo 7% na 7,5%.
Nezamestnanosť v Poľsku v marci klesla na 13,5% z
februárových 13,9%.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 06-14) uzatvorila týždeň v zisku +0,5%
na úrovni 1 301$ za trójsku uncu. Cena zlata sa tak udržala
nad psychologickou hranicu 1 300$. Kríza na Ukrajine totiž
zvyšuje záujem o zlato, ktoré sa považuje za bezpečnú
investíciu.

Ropa
Cena ropy klesla za týždeň o -3,8% na úroveň 100,64$
Ropný trh aj naďalej citlivo reaguje na vývoj konfliktu. Trh sa
obáva sankcií voči Rusku. Zásoby ropy v USA sú na
historických maximách, rovnako ako aj produkcia.
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