24. august 2015
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,1386 (oproti 1,1109). Ratingová agentúra Fitch
Ratings potvrdila dlhodobý rating Slovenska v zahraničnej a
domácej mene na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Miera
evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci
júla tohto roka 11,46%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,0365%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,5640%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -5,8%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o 7,8%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v strate 11,5%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol o -2,5%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -5,3%. Trhy
čakajú, že Čína uskutoční nevyhnutné kroky na stabilizáciu
svojej ekonomiky. Panické výpredaje amerikých akcií
spôsobili zatváranie pákových poziící v pondelok, nakoľko
mnoho obchodníkov čelilo tzv. margin call, keďže v piatok
nakúpili a dúfali, že v pondelok trhy porastú a oni na
derivátoch zarobia.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 12-15) uzatvorila týždeň nárastom na
úroveň 1 159$ za trójsku uncu. V priebehu týždňa zlato
reagovalo rastom na pokles akciových indexov. Od stredy do
piatka cena žltého kovu vzrástla o takmer 5%.

Ropa
Cena ropy za týždeň klesla a uzatvorila ho na úrovni 40,45$.
Dôvodom

sú

pokračujúce

obavy

investorov,

že

spomaľovanie tempa rastu čínskej ekonomiky povedie k
oslabeniu dopytu po rope.
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