15. december 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,2462 (oproti 1,2283). Ratingová agentúra
Standard & Poor‘s znížila hodnotenie úverovej spoľahlivosti
Talianska o jeden stupeň. Standard & Poor‘s hodnotí
schopnosť Talianska splácať dlhodobé záväzky známkou
BBB-. Rating je tak len jeden stupeň nad špekulatívnym
pásmom.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,0817%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,624%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -3,5%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o 4,9%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň bez
zmeny, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol o -3,9%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -3,1%
Centrálna banka Nového Zélandu ponechala úrokové
sadzby bez zmeny na úrovni 3,5%. Švajčiarska centrálna
banka ponechala úrokové sadzby bez zmeny v pásme 0 až
0,25%. Ruská centrálna banka zvýšila úrokové sadzby na
10,5%, aby podporila domácu menu. Nórska centrálna
banka prekvapujúco po dvoch rokoch znížila úrokové
sadzby o 0,25% na 1,25%.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 12-14) uzatvorila týždeň nárastom o
+2,6% na úroveň 1 222,59$ za trójsku uncu. Za týždeň zlato
rástlo najrýchlejšie za dva mesiace. Dôvodom je oslabenie
amerického dolára a klesajúce ceny ropy, ktoré znižujú
záujem investorov o rizikové aktíva.

Ropa
Cena ropy za týždeň skolabovala o -12,5%. Týždeň
uzatvorila na úrovni 57,49$. Od začiatku roka cena
americkej ropy WTI prepadla o -41,7%. Za poklesom ceny
sa skrývali predajné pokyny špekulatov.
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