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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v strate -0,7%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o -

0,7%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň vyššie o

+2,0%, indický Sensex 30 za týždeň klesol o -0,7%, japonský 

Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +0,1%. Český prezident

Miloš Zeman vyjadril vieru, že Praha vstúpi do eurozóny do

roku 2017. Proeurópsky líder to povedal v čase, keď

súčasné parlamentné strany vyslovili podporu prijatiu eura.

Praha momentálne spĺňa podmienky na prijatie eura v

oblasti štátneho dlhu, deficitu rozpočtu či inflácie. Odborníci

však považujú za reálny vstup až v roku 2019.

Cena ropy za týždeň výrazne vzrástla o +4,0% na úroveň

106,87$. Ceny ropy sa pohybujú okolo desaťmesačného

maxima. Dôvodom je napätá situácia v Iraku.

Cena zlata (graf GC 08-14) uzatvorila týždeň v zisku +1,9% 

na úrovni 1 278$ za trójsku uncu. Ceny zlata v piatok rástli,

pričom posilnili aj vo štvrtok. Investori mali záujem o zlato,

keďže hľadali bezpečnú investíciu.
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Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,3540 (oproti 1,3643). Hospodárstvo Slovenska

by malo podľa očakávaní Národnej banky Slovenska v tomto

roku vzrásť o 2,4%. V aktuálnej prognóze tak centrálna

banka nezmenila odhad rastu ekonomiky na tento rok v

porovnaní s predchádzajúcou prognózou.

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

klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,6033%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa vzrástol a uzatvoril ho na úrovni 1,3630%. 
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