8. jún 2015
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,1104 (oproti 1,0986). Rada guvernérov ECB v
súlade s očakávaniami ponechala svoj kľúčový úrok na
rekordnom minime 0,05%. Depozitná sadzba zostáva na
úrovni -0,20% a sadzba pre jednodňové refinančné operácie
na úrovni 0,30%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena
klesla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,4022%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa vzrástol a uzatvoril ho na úrovni 0,8460%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -0,7%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o 1,9%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku
+8,9%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol o -3,8%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -0,5%. Poľská
centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené na
rekordne nízkej úrovni. Rada pre menovú politiku Národnej
banky Poľska pod vedením guvernéra Mareka Belku podľa
očakávania oznámila, že kľúčová úroková sadzba zostáva
na historickom minime 1,5%. NBP túto sadzbu znížila
naposledy v marci 2015 o 50 bázických bodov.

Drahé kovy
Cena zlata uzatvorila týždeň poklesom na úroveň 1 168$ za
trójsku uncu. Cenu zlata ovplyvnila pozitívna správa z
amerického trhu práce, ktorá podporila špekulácie o
blížiacom sa zvýšení úrokových sadzieb.

Ropa
Cena ropy (graf CL 07-15) za týždeň klesla a uzatvorila ho
na úrovni 59,13$. Cena reagovala na správu, že OPEC na
ďalších šesť mesiacov potvrdil svoju politiku, v rámci ktorej
neobmedzí ťažbu ropy.
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