12. október 2015
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,1358 (oproti 1,1216). Rast súkromného sektora
eurozóny sa v septembri spomalil viac, než sa čakalo a bol
najnižší za 4 mesiace. Index dôvery investorov v Európskej
menovej únii, ktorý zostavuje agentúra Sentix, klesol v
septembri z augustových 13,6 bodu na 11,7 bodu.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena
klesla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,0881%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa rástol a uzatvoril ho na úrovni 0,6150%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +3,3%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+5,7%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku
+4,3%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň vzrástol o +3,3%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +4,0%
Austrálska centrálna banka ponechala úrokové sadzby bez
zmeny na úrovni 2%. Japonská centrálna banka monetárnu
politiku nezmenila. Britská centrálna banka podľa
očakávania ponechala kľúčové úrokové sadzby na rekordne
nízkej úrovni a nezmenila ani objem nákupu aktív. Menový
výbor BoE ponechal kľúčový úrok na historickom minime
0,5%, na ktorom ho drží od marca 2009.

Drahé kovy
Cena zlata uzatvorila týždeň nárastom o +1,7% na úroveň 1
156$ za trójsku uncu. Od začiatku roka zlato prinieslo
investorom stratu -2,4%. Žltý kov rástol spolu s akciovými
trhmi.

Ropa
Cena ropy (graf CL 11-15) za týždeň vzrástla o +8,5% a
uzatvorila ho na úrovni 49,63$. Od začiatku roka je cena
čierneho zlata nižšia o -6,8%. Očakávame krátkodobý nárast
ceny ku hranici 55$.
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