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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v zisku +1,0%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+1,6%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň nižšie o -

0,5%, indický Sensex 30 za týždeň klesol o -1,3%, japonský

Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +0,2%. Americký

Federálny rezervný systém (Fed) pristúpil k ďalšiemu

obmedzeniu stimulačného programu pre ekonomiku.

Centrálna banka zníži hodnotu nakupovaných dlhopisov na

45 mld. USD mesačne z úrovne 55 mld. USD mesačne.

Kľúčová americká správa mesiaca – správa o

zamestnanosti priniesla pozitívne prekvapenie v podobe

vytvorenia 288 tisíc pracovných miest.

Cena ropy klesla za týždeň o -0,8% na úroveň 99,81$

Ropný trh aj naďalej citlivo reaguje na danie v Kyjeve.

Napriek piatkovému posilneniu vďaka americkým údajom z

trhu práce, cena čierneho zlata mierne klesla.

Cena zlata (graf GC 06-14) uzatvorila týždeň v strate -0,2% 
na úrovni 1 298$ za trójsku uncu. Cena zlata sa tak

neudržala nad psychologickou hranicu 1 300$. Za vývojom
cien zlata a ostatných vzácnych kovov za ostatný týždeň boli
hlavne ekonomické správy. 
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Euro (graf EURUSD) voči doláru mierne posilnilo. Týždeň

uzatvorilo na úrovni 1,3869 (oproti 1,3834). Agentúra

Standard & Poor's potvrdila rating dlhodobých záväzkov

Francúzska na úrovni AA. Výhľad ratingu zostáva stabilný.

Ratingová agentúra Fitch zvýšia úverový rating Španielska o

jeden stupeň na BBB+ z BBB.

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

vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,5843%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesol a uzatvoril ho na úrovni 1,4490%. 
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