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14. apríl 2014

Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,3885 (oproti 1,3705). Miera nezamestnanosti v

SR klesla na +13,9%, pričom od septembra minulého roku

poklesla o 0,4%. Slovensko v rámci OECD patrí ku krajinám

s najvyššou nezamestnanosťou mládeže vo veku 15 až 24

rokov (+32,4%).

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

vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,6247%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesol a uzatvoril ho na úrovni 1,5040%. 

Dlhopisy

Tel.: +421 2 582 53 553, 20 66 44 66, Fax: +421 2 582 53 554, 20 66 44 43, Email: sluzby@salveinvestments.sk

SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava

Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v strate -2,6%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o -

3,9%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň vyššie o

+3,5%, indický Sensex 30 za týždeň vzrástol o +1,2%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -7,3%. Švédska 

centrálna banka Riksbank ponechala svoj kľúčový úrok

nezmenený. Výkonná rada Riksbank sa rozhodla ponechať

repo sadzbu na úrovni +0,75%. Národná banka Poľska

ponechala v súlade s očakávaniami úrokové sadzby

nezmenené. Menová rada poľskej národnej banky rozhodla

o tom, že jej kľúčový úrok zostáva na úrovni +2,50%.

Cena ropy vzrástla za týždeň o +2,6% na úroveň 103,74$ .  

Ropný trh citlivo reaguje na vývoj konfliktu. Ukrajina je

dôležitou tranzitnou krajinou pri dovoze ropy do Európy.

Cena zlata (graf GC 06-14) uzatvorila týždeň v zisku +1,3% 

na úrovni 1 319$ za trójsku uncu. Cena zlata sa tak udržala

nad psychologickou hranicu 1 300$. Eskalácia situácie na

Ukraine zvýšila dopyt po zlate. 


