13. október 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,2628 (oproti 1,2516). Záznam z posledného
rokovania Fedu zámerne odvrátil obavy trhov zo zvýšenia
sadzieb centrálnou bankou v prvej polovici roka 2015.
Britská centrálna banka podľa očakávania ponechala
kľúčové úrokové sadzby na rekordne nízkej úrovni 0,5%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,2804%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,8870%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -3,1%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o 4,4%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň rastom o
+0,5%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol o -1,0%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -2,6%
Medzinárodný menový fond opäť znížil svoju prognózu rastu
globálnej ekonomiky. MMF očakáva, že globálna ekonomika
tento rok vzrastie o +3,3%. V júni ešte počítal s nárastom o
+3,4% a v apríli o +3,7%. Na budúci rok by sa tempo rastu
malo zrýchliť na +3,7%, a nie na +3,9%, ako fond
predpokladal v júni.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 12-14) uzatvorila týždeň nárastom o
+2,5% na úroveň 1 221$ za trójsku uncu. Oslabenie
americkej meny tlačilo cenu žltého kovu nahor na
dvojtýždňové maximum potom, ako prepadla pod
psychologickú hranicu 1 200$.

Ropa
Cena ropy za týždeň opäť klesla, tentoraz o -4,5%. Týždeň
uzatvorila na úrovni 85,82$. Americká WTI je najlacnejšia od
decembra 2012. Dôvodom pokračujúceho poklesu je
nadbytok suroviny na svetových trhoch.
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