17. november 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru stagnovalo. Týždeň
uzatvorilo na úrovni 1,2450 (oproti 1,2455). Poľská centrálna
banka ponechala úrokové sadzby bez zmeny na úrovni 2%
potom, ako ich v októbri znížila o 50 bázických bodov.
Výnosy 10-ročných českých dlhopisov vo štvrtok klesli na
0,803 %. To bolo najmenej v rámci celej Európskej únie.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena
klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,3399%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,8020%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +0,4%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o 0,4%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň rastom o
+2,5%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň vzrástol o +0,6%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +3,6%
Nemecká ekonomika v lete opäť mierne vzrástla. HDP
krajiny sa v 3. štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcimi
troma mesiacmi na cenovo, sezónne a kalendárne očistenej
báze zvýšil o 0,1%. Francúzska ekonomika vzrástla o 0,3%,
talianska poklesla o -0,1%. Hrubý domáci produkt Slovenska
vzrástol v 3. štvrťroku 2014 medziročne o 2,4%.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 12-14) uzatvorila týždeň nárastom o
+0,8% na úroveň 1 188$ za trójsku uncu. Žltý kov sa v
priebehu celého týždňa pohyboval bez jasného trendu,
pričom špekulanti pozorne sledovali vývoj kurzu amerického
voči euru a jenu.

Ropa
Cena ropy za týždeň opäť klesla, tentoraz o -3,3%. Týždeň
uzatvorila na úrovni 75,82$. Americká WTI od začiatku roka
2014 klesla o -23,1%. Dôvodom sú naďalej vysoké zásoby
komodity a prebytok produkcie.
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