29. september 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,2684 (oproti 1,2829). Česká centrálna banka na
svojom zasadnutí rozhodla ponechať úrokové sadzby na
historickom minime 0,05%, kde sa sadzby nachádzajú už
dva roky. ČNB potvrdila, že bude intervenovať na
devízovom trhu, aby udržala kurz českej koruny voči euru v
blízkosti úrovne 27 CZK/EUR.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,5276%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,9720%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -1,4%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o 3,2%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň rastom o
+0,8%, indický Sensex 30 za uplynulý týždeň oslabil o -1,7%,
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -0,6%. Miera
evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v
auguste tohto roka 12,56%. V porovnaní s júlom išlo o
pokles o 0,11%. Nemecká podnikateľská dôvera sa v
septembri už piaty mesiac zhoršila. Index dôvery, ktorý
zostavuje mníchovský inštitút Ifo, sa tak dostal na najnižšiu
úroveň od apríla 2013. Index podnikateľskej dôvery Ifo sa v
septembri 2014 znížil na 104,7 bodu zo 106,3 bodov v
auguste.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 12-14) uzatvorila týždeň minimálnym
rastom o +0,1% na úroveň 1 218$ za trójsku uncu. Stúpanie
hodnoty amerického dolára voči ostatným menám tlačilo
cenu zlata nadol. Cena tak môže čoskoro atakovať
psychologickú hranicu 1 200$ za trójsku uncu.

Ropa
Cena ropy za týždeň vzrástla o +1,1%. Týždeň uzatvorila na
úrovni 93,43$. Nárast ceny podporili správy z americkej
ekonomiky, nakoľko rast amerického HDP za druhý štvrťrok
bol potvrdený na úrovni 4,6%.
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