27. október 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,2671 (oproti 1,2761). Európska centrálna banka
očakáva oživenie ekonomiky v eurozóne. Hrubý domáci
produkt menovej únie sa podľa ECB zvýšil v 3. kvartáli a
banka počíta s rastom aj v posledných troch mesiacoch
roka. Európska centrálna banka zároveň začala nakupovať
tzv. kryté dlhopisy.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena
klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,2685%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa vzrástol a uzatvoril ho na úrovni 0,8920%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +4,1%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+2,4%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň
poklesom o -1,7%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň
vzrástol o +2,8%, japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v
zisku +5,2%. Miera evidovanej nezamestnanosti na
Slovensku dosiahla v septembri tohto roka 12,44%. V
porovnaní s augustom išlo o pokles o 0,12%. Medziročne sa
evidovaná miera nezamestnanosti minulý mesiac znížila o
1,4%. Česku klesajú náklady na obsluhu dlhu. Výnosy z
referenčných 10-ročných českých štátnych dlhopisov po
prvýkrát klesli pod 1-% hranicu na 0,989%.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 12-14) uzatvorila týždeň poklesom o 0,5% na úroveň 1 231$ za trójsku uncu. Za poklesom ceny
zlata sa skrýval vývoj na menovom trhu, predovšetkým
amerického dolára voči ostatným menám.

Ropa
Cena ropy za týždeň opäť klesla, tentoraz o -2,2%. Týždeň
uzatvorila na úrovni 81,24$. Americká WTI od začiatku roka
2014 klesla o -17,6%. Trh zareagoval na nepriaznivú
prognózu vývoja ceny od Goldman Sachs.
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