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Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,3673 (oproti 1,3742). Česka národná banka

podľa očakávania nezmenila svoju menovú politiku a

ponechala kľúčové úrokové sadzby na rekordne nízkej

úrovni, už deviaty mesiac po sebe. ČNB znova potvrdila svoj

záväzok, že bude intervenciami udržiavať kurz blízko úrovne

27 CZK/EUR. 

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

poklesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,8886%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa mierne vzrástol a uzatvoril ho na úrovni 1,8700%. 

Dlhopisy
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Oddelenie služieb klientom:

Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +2,4%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o
+4,4%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň nižšie o -
5,1%, indický Sensex 30 za týždeň vzrástol o +1,8%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň ziskom +3,0%
Americká centrálna banka oznámila, že od budúceho roka
začne s obmedzovaním programu nákupu dlhopisov
určeného na podporu ekonomiky. Redukcia síce nie je
rozsiahla, no je to významný krok, keďže Federálny rezervný
systém (Fed) dal najavo, že ekonomiku už v doterajšom
rozsahu podporovať nebude. Fed od januára zníži rozsah
nákupu dlhopisov z 85 miliárd USD na 75 miliárd USD
mesačne.

Cena ropy vzrástla za týždeň o +2,9% na úroveň 99,21$. Trh 

s čiernym zlatom sa v závere týždňa opäť priblížil ku hranici

100,00$, ale vyberanie ziskov ďaľší rast ceny zastavilo. 

Cena zlata (graf GC 02-14) uzatvorila týždeň v strate -2,7% 

na úrovni 1 202$. Zlato reagovalo na kroky americkej

centrálnej banky prudkým poklesom, pričom cena sa

zastavila až na úrovni 1 185$ za trójsku uncu. 


