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Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,1451 (oproti 1,1199). Guvernér britskej centrálnej 

banky (BoE) Mark Carney pripustil možnosť, že úrokové

sadzby budú v krajine o rok vyššie. Bank of England však

nebude zvyšovať sadzby príliš skoro a riskovať tak

spomalenie ekonomiky. 

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena

klesla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,1424%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa rovnako vzrástol a uzatvoril ho na úrovni 0,624%. 

Dlhopisy
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Oddelenie služieb klientom:

Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril

týždeň v zisku +0,3%, nemecký DAX 30 za týždeň kleosl o -

2,2%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku

+2,4%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň vzrástol o -0,8%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +1,8%. Čínska

centrálna banka v nedeľu znížila hlavnú úrokovú sadzbu o

25 bázických bodov na 5,1%. Od novembra je to už tretie

zníženie, centrálna banka chce totiž podporiť slabnúcu

ekonomiku. Banka taktiež znížila jednoročnú depozitnú

sadzbu o 25 bázických bodov na 2,25%.

Cena ropy (graf CL 07-15) za týždeň vzrástla a uzatvorila na

úrovni 60,54$. Čierne zlato pre svoj ďalší rast potrebuje

udržať hranicu 57$ za barel a trh potrebuje pokles zásob.

Cena zlata uzatvorila týždeň rastom na úrovni 1 223$ za 

trójsku uncu. Cena zlata volatilne reaguje na špekulácie o

ďalšom vývoji v Grécku. Špekulanti pozorne sledujú kurz

amerického dolára voči ostatným menám.
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