20. október 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,2761 (oproti 1,2628). Prezident ECB p. Draghi
potvrdil, že chcú prostredníctvom ďalšieho uvoľnenia
menovej politiky zvýšiť "extrémne" nízku infláciu. Varoval
však, že ekonomika sa neoživí bez reforiem. V auguste
spomalila medziročná inflácia v eurozóne na 0,3 %, čo je
najmenej od októbra 2009.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,1936%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,8590%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -1,0%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+0,7%,
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poklesom o -1,4%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol
o -0,7%, japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -5,0% .
Rast spotrebiteľských cien v eurozóne bol potvrdený na
úrovni 0,3%, jadrové vzrástli o 0,8%, čo bolo viac ako
analytikmi predikovaných 0,7%. Ceny na Slovensku podľa
harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien Európskej
únie v septembri medziročne klesli o 0,1%. Medziročná
miera inflácie v Poľsku v septembri klesla o -0,3%.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 12-14) uzatvorila týždeň nárastom o
+1,4% na úroveň 1 238$ za trójsku uncu. Pokles akciových
indexov, nákup bezpečných štátnych dlhopisov a posilnenie
amerického dolára spoločne tlačili cenu žltého kovu nahor.

Ropa
Cena ropy za týždeň opäť klesla, tentoraz o -3,2%. Týždeň
uzatvorila na úrovni 83,04$. Americká WTI od začiatku roka
2014 klesla o -15,8% a dosiahla tak štvorročné minimum.
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