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Cena zlata (graf GC 06-14) uzatvorila týždeň v zisku +0,2% 
na úrovni 1 253$ za trójsku uncu. Napriek tomu sa aj naďalej

pohybuje cena v blízkosti štvormesačného minima, keď
neudržala zisky po správe o negatívnej úrokovej sadzbe
ECB.
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Euro (graf EURUSD) voči doláru stagnovalo. Týždeň

uzatvorilo na úrovni 1,3643 (oproti 1,3635). Európska

centrálna banka znížila vo štvrtok svoju základnú úrokovú

sadzbu na +0,15% a depozitnú sadzbu na -0,10%. Doteraz

bol základný úrok +0,25%. Depozitná sadzba je úrok, za

ktorý si banky v eurozóne ukladajú peniaze v centrálnej

banke. 

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

klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,5869%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesol a uzatvoril ho na úrovni 1,3530%. 
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v zisku +1,3%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+0,4%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň nižšie o -

0,5%, indický Sensex 30 za týždeň vzrástol o +4,9%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +3,0%. Kľúčová

americká správa mesiaca – správa o zamestnanosti v USA

nepriniesla prekvapenie v podobe vytvorenia 217 tisíc

pracovných miest, očakávalo sa 214 tisíc. Miera

nezamestnanosti zostala bez zmeny na úrovni 6,3%. Inflácia

v eurozóne sa opäť spomalila. Medziročná miera inflácie v

máji 2014 klesla na 0,5% z 0,7% v apríli.

Cena ropy za týždeň mierne klesla o -0,2% na úroveň

102,77$. Ceny ropy mierne klesli, a to aj napriek zníženiu

zásob surovej ropy v USA. Pokles tak spôsobila správa o

náraste zásob ropných produktov.  


