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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v strate -2,2%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o -
1,4%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku

+2,0%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol o -2,8%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -1,4%. Banková 

rada Českej národnej banky oznámila, že neukončí režim

devízových intervencií skôr ako v 2. polroku budúceho roka.

Banková rada zopakovala, že záväzok ohľadne kurzu

koruny považuje za jednostranný. To znamená, že ČNB

bude brániť posilneniu koruny pod 27 korún za euro

pomocou intervencií, teda predajom korún a nákupom

cudzích mien. 

Cena ropy (graf CL 05-15) za týždeň vzrástla o +5,9%

Týždeň uzatvorila na úrovni 48,40$. Útoky Saudskej Arábie

a jej spojencov v Jemene vyvolali obavy z narušenia

dodávok ropy.

Cena zlata uzatvorila týždeň v zisku +1,4% na úrovni 1 198$

za trójsku uncu. Cena zlata sa vo štvrtok na chvíľu dostala

až na 3,5-týždňové maximum, v dôsledku reakcie investorov

na eskaláciu napätia na Blízkom východe.
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30. marec 2015

Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,0889 (oproti 1,0821). Maďarská centrálna banka

zredukovala svoju hlavnú úrokovú sadzbu o 15 bázických

bodov na úroveň 1,95%. Predstaviteľ poľskej centrálnej

banky p. Rzonca predpokladá, že deflácia v Poľsku

dosahuje svoje dno v priebehu mesiacov február až marec. 

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

klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 2,00% na 1,9615%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa rástol a uzatvoril ho na úrovni 0,207%. 
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