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Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,0806 (oproti 1,0969). Spotrebiteľské ceny na

Slovensku sa v marci 2015 v porovnaní s marcom 2014 v

úhrne znížili o -0,3%. Jadrová inflácia klesla o -0,1% a čistá

inflácia sa zvýšila o 0,3%. Poľská centrálna banka ponechala

svoju hlavnú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 1,5%.

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

vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 2,00% na 1,8653%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,078%. 

Dlhopisy
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v strate -1,0%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o -
5,5%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku

+6,3%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol o -1,5%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -1,3%. ECB na

aprílovom zasadnutí ponechala základnú sadzbu na 0,05%

a depozitnú sadzbu na -0,20%. Prezidnet p. Draghi na

tlačovej konferencii oznámil, že ECB svoj program nákupov

vládnych dlhopisov v plnej výške zrealizuje. P. Draghi tak

zmietol zo stola špekulácie na trhoch, podľa ktorých by

známky oživenia ekonomiky eurozóny mohli viesť k redukcii

programu nákupov dlhopisov. 

Cena ropy (graf CL 06-15) za týždeň vzrástla o +7,9%

Týždeň uzatvorila na úrovni 55,74$. Čierne zlato pre svoj

ďalší rast potrebuje udržať hranicu 53$ za barel.

Cena zlata uzatvorila týždeň v strate -0,1% na úrovni 1 203$

za trójsku uncu. Cena zlata sa pohybuje predovšetkým

podľa vývoja kurzu menového páru EUR/USD. 


