31. august 2015
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,1185 (oproti 1,1389). Riziko, že Európska
centrálna banka nedosiahne svoj inflačný cieľ, sa zvyšuje.
Dôvodom je pokles cien komodít a oslabenie niektorých
zahraničných ekonomík. Španielska ekonomika rástla v 2.
kvartáli najrýchlejšie za 8 rokov.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena
klesla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,1806%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa vzrástol a uzatvoril ho na úrovni 0,742%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +0,9%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+1,7%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v strate 7,9%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol o -3,6%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -1,5%. Čínska
centrálna banka znížila úrokové sadzby o 0,25% na 4,6%. V
závere týždňa sa globálne akciové trhy stabilizovali, ale
škody napáchané panickými výpredajmi zmazať nedokázali.
Kupovať na maximách je často veľmi drahý špás.

Drahé kovy
Cena zlata uzatvorila týždeň poklesom na úroveň 1 134$ za
trójsku uncu. V priebehu týždňa zlato vôbec neochránilo
investorov voči prepadu akciových trhov. Tým iba potvrdilo,
že nie je bezpečným prístavom pre investície v časoch rizika
deflácie.

Ropa
Cena ropy (graf CL 10-15) za týždeň vzrástla a uzatvorila ho
na úrovni 45,22$. Dôvodom bolo zatváranie masívneho
objemu krátkych pozícií. Fundamentálny obraz na trhu s
ropou sa však vôbec nezmenil.
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