5. október 2015
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,1216 (oproti 1,1195). Nemecké spotrebiteľské
ceny v septembri v porovnaní s rovnakým obdobím
vlaňajška stagnovali. V auguste dosiahla medziročná miera
inflácie 0,2%. Nezamestnanosť na Slovensku v auguste
medziročne klesla na 11,1% z úrovne 13,2%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 2,00% na 1,9929%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,5100%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +1,0%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o 1,4%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v strate 1,3%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň vzrástol o +1,4%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -0,9%. Indická
centrálna banka prekvapila trhy, keď znížila úrokovú sadzbu
až o 0,5% na 6,75%, čo predstavuje viac ako 4-ročné
minimum. Kľúčová americká správa mesiaca – správa o
zamestnanosti v USA tzv. Non-Farm Employment Change
priniesla negatívne prekvapenie v podobe vytvorenia iba 142
tisíc pracovných miest, očakávalo sa 201 tisíc. Údaj za
august bol revidovaný výrazne nadol zo 173 tisíc na 136
tisíc.

Drahé kovy
Cena zlata uzatvorila týždeň poklesom o -1,0% na úroveň 1
139$ za trójsku uncu. Od začiatku roka zlato prinieslo
investorom stratu -4,0%. Výraznú časť strát z úvodu týždňa
zmazala piatková reakcia trhu na americké makrodáta.

Ropa
Cena ropy (graf CL 11-15) za týždeň vzrástla o +0,3% a
uzatvorila ho na úrovni 45,73$. Od začiatku roka je cena
čierneho zlata nižšia o -14,2%. Očakávame krátkodobý
nárast ceny ku hranici 55$.
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