16. december 2013
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru opäť mierne posilnilo.
Týždeň uzatvorilo na úrovni 1,3742 (oproti 1,3706)
Priemysel na Slovensku má za sebou druhý najúspešnejší
mesiac v tomto roku. Podľa najnovších údajov Štatistického
úradu SR totiž v októbri vyrobil o +6,8% viac ako v rovnaké
obdobie vlaňajška, čím iba minimálne spomalil oproti októbru
(+7,5%).

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. ceny
poklesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,8646%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa iba mierne poklesol a uzatvoril ho na úrovni 1,8280%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -1,6%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o 1,8%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň nižšie o 1,8%, indický Sensex 30 za týždeň klesol o -1,3%, japonský
Nikkei 225 uzatvoril týždeň ziskom +0,7%. Slovenské
hospodárstvo v budúcom roku porastie o +2,2 %. Očakáva
to Národná banka Slovenska vo svojej najnovšej prognóze.
Oproti poslednej prognóze zo septembra svoj odhad
budúcoročného rastu HDP mierne navýšila o +0,1%
Očakávania rastu HDP pre rok 2015 centrálna banka
upravila zo septembrových +3,2 % na +3,1 %. Priemerná
harmonizovaná inflácia by mala v tomto roku dosiahnuť +1,5
% a v budúcom roku +1,3 %.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 12-13) uzatvorila týždeň v zisku +0,7%
na úrovni 1 237$. Zlato zažilo na trhoch divoký týždeň,
keďže v pondelok kleslo na 1 210$ a v utorok vzrástlo ku 1
265$ za trójsku uncu.

Ropa
Cena ropy poklesla za týždeň o -1,2% na úroveň 96,46$. Trh
s čiernym zlatom sa v úvode týždňa priblížil ku hranici
99,00$, ale vyberanie ziskov ďaľší rast ceny zastavilo.
Očakávame testovanie hranice 100$.
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