
Forex EUR/USD

Akciové trhy

Drahé kovy

Ropa

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 zisku +1,8%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+1,0%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku

+2,5%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol o -3,5%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +1,9%. Miera

evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci

marca tohto roka 12,06%. V porovnaní s koncom februára

ide o pokles o 0,26% a medziročne sa evidovaná miera

nezamestnanosti minulý mesiac znížila o -1,22%. Maďarská

centrálna banka znížila svoju hlavnú úrokovú sadzbu o 15

bázických bodov na nové rekordné minimum 1,8%. 

Cena ropy (graf CL 06-15) za týždeň vzrástla o +2,5%

Týždeň uzatvorila na úrovni 57,15$. Čierne zlato pre svoj

ďalší rast potrebuje udržať prelomiť hranicu 57$ za barel a

trh potrebuje pokles zásob.

Cena zlata uzatvorila týždeň v strate -2,3% na úrovni 1 175$

za trójsku uncu. Cena zlata volatilne reaguje na špekulácie o

ďalšom vývoji v Grécku. Špekulanti pozorne sledujú kurz

amerického dolára voči ostatným menám.
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Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,0873 (oproti 1,0806). Európska centrálna banka

očakáva, že hospodársky rast eurozóny bude výraznejší a

taktiež verí, že inflácia sa vráti k strednodobému cieľu "bez

zbytočného zdržania“. Uviedol to šéf ECB Mario Draghi vo

výročnej správe ECB za rok 2014. 

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

klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 2,00% na 1,9086%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa rovnako vzrástol a uzatvoril ho na úrovni 0,150%. 
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