14. september 2015
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,1338 (oproti 1,1185). Britská centrálna banka
ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú. To
znamená, že hlavná úroková sadzba zotrváva na
historickom minime 0,5%, na ktorom ju banka drží už od
marca 2009. Rozhodnutie vedenia Bank of England nebolo
jednohlasné.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena
klesla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,1883%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,653%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +2,1%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+0,9%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku
+1,3%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň vzrástol o +1,6%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +2,7%
Ratingová agentúra Standard & Poor´s znížila rating Brazílie
o jeden stupeň, čím ho prvýkrát od roku 2008 stlačila do
špekulatívneho pásma. S&P oznámila, že rating Brazílie
znížila z BBB- na BB+ s negatívnym výhľadom. Švédska
centrálna banka ponechala úrokové sadzby na rekordnom
minime -0,35%. Ako dôvod uviedla zvyšovanie ekonomickej
aktivity a zrýchľovanie inflácie.

Drahé kovy
Cena zlata uzatvorila týždeň poklesom o -1,3% na úroveň 1
106$ za trójsku uncu. Od začiatku roka zlato prinieslo
investorom stratu -6,5%. Za poklesom stál mierny rast cien
akcií.

Ropa
Cena ropy (graf CL 11-15) za týždeň klesla o -2,7% a
uzatvorila ho na úrovni 44,79$. Od začiatku roka je cena
čierneho zlata nižšia o -15,9%. Fundamentálny obraz na trhu
s ropou zostáva rovnaký - nadbytok produkcie a klesajúca
spotreba.
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