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Oddelenie služieb klientom:

Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril

týždeň v zisku +3,4%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+2,0%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku

+5,8%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň vzrástol o +0,1%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +1,4%

Americká centrálna banka ponechala po dvojdňovom

zasadnutí v súlade s očakávaniami úrokové sadzby

nezmenené. Zmenila však rétoriku a signalizovala, že začne

na budúci rok pomaly sprísňovať menovú politiku, avšak so

zvyšovaním sadzieb sa nebude ponáhľať. Trh neočakával

zmenu sadzieb ale signály, keď začne Fed zvyšovať sadzby. 

Cena ropy za týždeň klesla o -11,7%. Týždeň uzatvorila na

úrovni 56,52$. Od začiatku roka cena americkej ropy WTI

prepadla o -42,7%. Za poklesom ceny sa skrývali predajné

pokyny špekulatov.

Cena zlata (graf GC 12-14) uzatvorila týždeň v strate -2,2% 

na úrovni 1 195,80$ za trójsku uncu. Zlato sa pohybuje bez

jasného trendu v pomerne úzkom pásme 1 235$ až 1 190$

za trójsku uncu. 
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Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,2229 (oproti 1,2462). Podľa najnovšieho

prieskumu centra pre výskum európskeho hospodárstva

(ZEW) so sídlom v Mannheime, sa kľúčový index dôvery

investorov a analytikov v nemeckú ekonomiku, ktorý odráža

ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v decembri

zvýšil na 31,8 bodu.

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

klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,1618%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,592%. 
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