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Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,0986 (oproti 1013). V poľských prezidentských
volbách zvíťazil Andrzej Duda z opozície. Akcie hlavných
poľských bánk PKO, Pekao a BZ WBK v pondelok klesli až o
-4%, ako reakcia na Dudov plán konvertovať hypotekárne
úvery vo švajčiarskych frankoch na pôžičky v domácej
mene.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,1214%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesol a uzatvoril ho na úrovni 0,487%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -0,9% a mesiac v zisku +1%, nemecký DAX
30 za týždeň klesol o -3,4% a mesiac uzatvoril v strate 0,4%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v strate 1% a mesiac vyššie o +3,8%, indický Sensex 30 uplynulý
týždeň klesol o -0,5% a za mesiac vzrástol o +3%, japonský
Nikkei 225 uzatvoril týždeň aj mesiac v zisku +1,5% resp.
+5,3%. Maďarská centrálna banka na svojom zasadaní
zredukovala hlavnú úrokovú sadzbu o 15 bázických bodov
na rekordné minimum +1,65%.

Drahé kovy
Cena zlata uzatvorila týždeň poklesom na úroveň 1 189$ za
trójsku uncu. Ceny zlata ovplyvnila aj neistota okolo rokovaní
o gréckom dlhu. Eurokomisár pre hospodárske a menové
záležitosti Pierre Moscovici verí, že dohoda s
medzinárodnými veriteľmi je možná, avšak veľmi vzdialená.

Ropa
Cena ropy (graf CL 07-15) za týždeň vzrástla a uzatvorila ho
na úrovni 60,30$. Ceny ropy v piatok vzrástli o takmer päť
percent. Podporili ich najmä stabilná hodnota americkej
meny.
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