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Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,3758 (oproti 1,3869). Európska centrálna banka

ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na historickom minime,

už šiesty mesiac po sebe. Urobila tak napriek určitým tlakom

v poslednom období, aby vzhľadom na deflačné riziká

začala konať. 

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

klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,6233%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa vzrástol a uzatvoril ho na úrovni 1,4550%. 

Dlhopisy
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v strate -0,1%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+0,3%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň nižšie o -

0,8%, indický Sensex 30 za týždeň vzrástol o +2,6%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -1,8%. Dôvera

investorov v eurozóne v máji neočakávane klesla po

aprílovom zvýšení. Dôvodom je prudké zníženie

ekonomických očakávaní. Index dôvery investorov inštitútu

Sentix pre eurozónu sa v máji zhoršil na 12,8 bodu zo 14,1

bodu v apríli. Ekonómovia počítali s jeho nárastom na 14,2

bodu. Retailový predaj v eurozóne vzrástol o 0,3%.

Cena ropy minimálne vzrástla za týždeň o +0,2% na úroveň

100,05$. Americká ropa stagnovala aj napriek tomu, že

stredajšie údaje americkej vlády ukázali, že dodávky ropy v

krajine poklesli prvýkrát od konca marca. 

Cena zlata (graf GC 06-14) uzatvorila týždeň v strate -0,8% 
na úrovni 1 288$ za trójsku uncu. Impulzom pre predaj zlata

bolo prudké posilnenie amerického dolára a očakávania
analytikov, že by americký Fed mohol v budúcom roku
zvyšovať úrokové sadzby. 
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