15. jún 2015
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,1221 (oproti 1,1104). Ratingová agentúra
Standard & Poor's Ratings Services potvrdila hodnotenie
úverovej bonity USA a ponechala rating dlhodobých
záväzkov USA na úrovni AA+, teda jeden stupeň pod
najvyššou známkou AAA. Výhľad ratingu je stabilný.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,3432%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesol a uzatvoril ho na úrovni 0,7930%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v zisku +0,1%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o 0,0%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku
+2,9%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol o -1,3%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -0,3%. Index
dôvery investorov v Európskej menovej únii, ktorý zostavuje
agentúra Sentix, klesol v júni z májových 19,6 bodu na 17,1
bodu. Spotrebiteľské ceny na Slovensku sa medziročne
znížili o 0,1%, medzimesačne vzrástli o 0,3% a jadrová
inflácia vzrástle medziročne o 0,3%.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 08-15) uzatvorila týždeň miernym
nárastom na úroveň 1 179$ za trójsku uncu. Cenu zlata
ovplyvnil vývoj amerického dolára, ktorý reagoval na
pozitívne údaje z americkej ekonomiky.

Ropa
Cena ropy za týždeň vzrástla a uzatvorila ho na úrovni
59,96$. Cena reagovala na klesajúce zásoby v USA, aj
napriek zvýšeniu ťažby v Saudskej Arábii.
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