26. október 2015
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru výrazne oslabilo. Týždeň
uzatvorilo na úrovni 1,1018 (oproti 1,1338). ECB na
októbrovom

zasadnutí

ponechala

podľa

očakávania

základnú úrokovú sadzbu na 0,05%, depozitnú sadzbu na 0,20% a refinančnú sadzbu na 0,30%. Signalizovala však
ďalšie kroky na podporu ekonomiky v decembri.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena
klesla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,0866%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,496%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +2,1%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+4,7%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku
+0,6%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň vzrástol o +0,9%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +2,9%. People's
Bank of China znížila s platnosťou od 24. októbra kľúčovú
jednoročnú úrokovú sadzbu o 0,25% na 4,35 %. Čínska
centrálna banka znížila úrokové sadzby už šiestykrát od
novembra 2014.

Drahé kovy
Cena zlata uzatvorila týždeň poklesom o -1,4% na úroveň 1
165$ za trójsku uncu. Od začiatku roka zlato prinieslo
investorom stratu -1,6%. Žltý kov reagoval na rast cien akcií
poklesom, keďže už nereprezentuje bezpečný prístav pre
investície.

Ropa
Cena ropy (graf CL 12-15) za týždeň klesla o -5,6% a
uzatvorila ho na úrovni 44,69$. Od začiatku roka je cena
čierneho zlata nižšia o -16,1%. Očakávame pohyb v pásme
40$ až 50$.
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