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Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,2951 (oproti 1,3128). Európska centrálna banka
znížila svoju základnú úrokovú sadzbu z +0,15% na +0,05%.
Ide o úrok, za ktorý si banky požičiavajú peniaze od ECB na
dva týždne. Depozitnú sadzba, t.j úrok za ktorý si banky v
eurozóne ukladajú peniaze v centrálnej banke, znížila na
úroveň -0,2%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena
klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,4587%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa rástol a uzatvoril ho na úrovni 0,9280%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +0,2%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+2,9%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň rastom
o +4,9%, indický Sensex 30 za uplynulý týždeň posilnil o
+1,5%, japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +1,6%
Zamestnávatelia v USA mimo poľnohospodárstva v auguste
vytvorili iba 142-tisíc nových pracovných miest, najmenej v
tomto roku a výrazne menej ako predikcie analytikov na
úrovni 226 tisíc. Miera nezamestnanosti klesla z júlových
6,2% na 6,1%.

Drahé kovy
Cena zlata uzatvorila týždeň prepadom o -2,5% na úroveň 1
270$ za trójsku uncu. Momentálne sa cena žltého kovu
nachádza v blízkosti dvojmesačných miním. Rastu ceny
zlata naďalej bráni silnejúci americký dolár.

Ropa
Cena ropy (graf CL 10-14) za týždeň klesla o -1,5%. Týždeň
uzatvorila na úrovni 93,50$. Správy o uzatvorení prímeria
medzi

predstaviteľmi

ukrajinskej

vlády

a

proruskými

separatistami boli príčinou poklesu.
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