3. november 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,2525 (oproti 1,2671). ECB začne nakupovať
cenné papiere typu ABS. Program nákupov cenných
papierov krytých aktívami predstavuje kľúčové opatrenia v
rámci snahy ECB odvrátiť hrozbu deflácie v eurozóne.
Medziročná inflácia v eurozóne sa v októbri zvýšila na 0,4%
zo septembrovej úrovne 0,3%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena
klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,3353%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,8410%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +2,7% a mesiac október v zisku +2,3%
nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o +3,8% ale za mesiac
si pripísal stratu -1,6%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril
týždeň rastom o +5,1% a mesiac uzatvoril vyššie o +2,4%
indický Sensex 30 uplynulý týždeň vzrástol o +3,8% a za
mesiac si polepšil o +4,6%, japonský Nikkei 225 uzatvoril
týždeň v zisku +7,3% a mesiac o +1,5% vyššie. Bank of
Japan prekvapivo zvýšila objem programu nákupu cenných
papierov o 80 biliónov JPY (583 mld €). Banka ako dôvod
uviedla, že tempo rastu spotrebiteľských cien je pomalšie,
než sa očakávalo.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 12-14) uzatvorila týždeň poklesom o 4,7% na úroveň 1 174$ za trójsku uncu. Za poklesom ceny
zlata sa skrýval vývoj na menovom trhu, predovšetkým
prudké posilnenie amerického dolára voči japonskému jenu.

Ropa
Cena ropy za týždeň opäť klesla, tentoraz o -0,9%. Týždeň
uzatvorila na úrovni 80,54$. Americká WTI od začiatku roka
2014 klesla o -18,3%. Dôvodom sú vysoké zásoby komodity
a spomalenie jej spotreby v Číne.
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