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Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,2452 (oproti 1,2391). Na Slovensku je

nezamestnanosť vyššia v porovnaní s priemerom za celú

eurozónu aj za celú Európsku úniu, ale trend jej vývoja je

mierne lepší. Znížila sa totiž medzimesačne a v októbri klesla

na 12,9% zo septembrovej úrovne 13%. 

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

vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,164%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,700%. 
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Oddelenie služieb klientom:

Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +0,12%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol
o +2,6%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň
rastom o +6,61%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň vzrástol 
o +0,98%, japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku
+0,6%. Maďarská centrálna banka na svojom zasadaní
hlavnú úrokovú sadzbu nezmenila a ponechala ju na
rekordne nízkej úrovni 2,1%. Na tejto úrovni je hlavná
sadzba už štvrtý mesiac. Nemecká ekonomika v 3. kvartáli
mierne vzrástla a vyhla sa recesii. Hrubý domáci produkt
krajiny sa za tri mesiace od júla do konca septembra 2014 v
porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom reálne zvýšil o
0,1%. 

Cena ropy za týždeň skolabovala o -9,56. Týždeň uzatvorila

na úrovni 69,15$. Za poklesom ceny sa skrývala dohoda

krajín OPEC o zachovaní súčasných ťažobných limitov.

Cena zlata (graf GC 12-14) uzatvorila týždeň poklesom o -

1,8% na úroveň 1 175,50$ za trójsku uncu. Žltý kov v

priebehu týždňa klesal a priblížil sa tak ku štvorročnému

minimu.
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