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Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,1013 (oproti 1451). Medziročná miera inflácie

dosiahla v apríli na Slovensku zápornú hodnotu -0,1%. 

Priemerná ročná miera inflácie vyjadrená prírastkom

priemerného HCIP za posledných 12 mesiacov oproti

priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov dosiahla v apríli

negatívnu hodnotu -0,2%. 

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

klesla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,2092%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa mierne klesol a uzatvoril ho na úrovni 0,604%. 

Dlhopisy
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v zisku +0,2%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+3,2%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku

+8,1%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň vzrástol o +2,3%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +2,7%. Podľa

najnovšieho prieskumu centra pre výskum európskeho

hospodárstva (ZEW) so sídlom v Mannheime, sa kľúčový

index dôvery investorov a analytikov v nemeckú ekonomiku,

ktorý odráža ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v

máji 2015 znížil na 41,9 bodu z aprílových 53,3 bodu. 

Cena ropy (graf CL 07-15) za týždeň klesla a uzatvorila ho

na úrovni 59,79$. Čierne zlato reagovalo na vývoj

amerického dolára, ktorý posilnil voči euru. Dôležitá hranica

podpory zostáva na úrovni 57$ za barel.

Cena zlata uzatvorila týždeň poklesom na úroveň 1 204$ za 

trójsku uncu. Pokles podporil dolár a správa o aprílovom

zrýchlení jadrovej inflácie v USA na 0,3 percenta, čo bola

najvyššia miera od januára 2013.


