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Akciové trhy

Ropa

Zlato

Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,0741 (oproti 1,1006). Rast súkromného sektora

služieb eurozóny sa v októbri spomalil. PMI pre súkromný

sektor služieb eurozóny v októbri klesol na 54,1 bodu z 54,2

bodu v septembri. Nemecké priemyselné objednávky v

septembri 2015 medzimesačne padli o -1,7%, experti počítali

s nárastom objednávok o 1%.

Cena ropy (graf CL 12-15) za týždeň klesla o -4,2% a

uzatvorila ho na úrovni 44,41$. Od začiatku roka je cena

čierneho zlata nižšia o -16,6%. Očakávame pohyb v pásme

40$ až 50$.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena

klesla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,3252%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa vzrástol a uzatvoril ho na úrovni 0,6930%. 

Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril

týždeň v zisku +1,0%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+1,3%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku

+6,1%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol o -1,5%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +1,0%. Kľúčová

americká správa mesiaca – správa o zamestnanosti v USA

tzv. Non-Farm Employment Change priniesla pozitívne

prekvapenie v podobe vytvorenia 271 tisíc pracovných

miest, očakávalo sa 181 tisíc. Miera nezamestnanosti v

sledovanom období klesla z 5,1% na úroveň 5%.

Cena zlata uzatvorila týždeň poklesom o -4,7% na úroveň 1

087$ za trójsku uncu. Od začiatku roka zlato prinieslo

investorom stratu -8,1%. Žltý kov reagoval na pozitívne dáta

z amerického trhu práce. Zlato neprináša investorom žiadne

úrokové výnosy ani dividendy.
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Natural Gas

Uhlie

Železná ruda

Ceny železnej rudy naďalej klesajú k 10-ročným minimám,

nakoľko ponuka výrazne prevyšuje dynamiku dopytu. Okrem

toho nové technológie umožňujú ťažobným spoločnostiam

zásobovať globálne trhy veľkým objemom suroviny pri

nižších nákladoch. To môže vyvolať ďalší tlak na pokles

cien. Kľúčovým hráčom na trhu však zostáva Čína a vývoj

jej produkcie ocele.

Cena zemného plynu v piatok vzrástla potom, ako zásoby v

amerike vzrástli menej, ako trhy očakávali. Spolu s

predikciou meteorológov návratu chladného počasia

špekulanti zatvárali krátke pozície. Napriek vyššie

uvedenému sa ceny naďalej pohybujú na najnižších

úrovniach od roku 2012.

Európske ceny energetického uhlia vzrástli v novembri o

takmer 6% s príchodom vykurovacej sezóny. Doteraz

nezvyčajne mierna zima v tomto roku by však mohla ďalší

rast cien zastaviť. Za tým sa môže skrývať vplyn El Niňa,

ktorý môže mať za následok teplejšiu a vlhkejšiu zimu. 
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