19. október 2015
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru stagnovalo. Týždeň
uzatvorilo na úrovni 1,1348 (oproti 1,1358). Spotrebiteľské
ceny v SR sa v septembri 2015 v porovnaní so septembrom
2014 v úhrne znížili o 0,5%. Medziročná miera inflácie v
eurozóne, v septembri podľa harmonizovaného indexu
Európskej únie klesla o 0,1%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,0334%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,5480%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +0,9%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+0,1%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku
+6,5%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň vzrástol o +0,5%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -0,8%. Dôvera
v nemeckej ekonomike padla v septembri na 11-mesačné
minimum. Index dôvery investorov mannheimského inštitútu
ZEW v októbri klesol na 1,9 bodu z 12,1 bodu v septembri.
Aktuálne je index najnižšie od novembra 2014, keď sa
nachádzal na úrovni 11,5 bodu.

Drahé kovy
Cena zlata uzatvorila týždeň nárastom o +0,3% na úroveň 1
181$ za trójsku uncu. Od začiatku roka zlato prinieslo
investorom stratu -0,3%. Žltý kov rástol spolu s akciovými
trhmi.

Ropa
Cena ropy (graf CL 12-15) za týždeň klesla o -4,6% a
uzatvorila ho na úrovni 47,33$. Od začiatku roka je cena
čierneho zlata nižšia o -4,6%. Očakávame opätovné
testovanie hranice 50$.
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