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Euro (graf EURUSD) voči doláru mierne posilnilo. Týždeň

uzatvorilo na úrovni 1,3600 (oproti 1,3540). Medziročná

miera inflácie meraná harmonizovaným indexom

spotrebiteľských cien dosiahla na Slovensku v máji 2014

hodnotu 0%. Priemerná ročná miera inflácie dosiahla v máji

0,6%. Medziročná inflácia v eurozóne v máji oslabila na

úroveň 0,5% z aprílových 0,7%. 

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

klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,6052%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa poklesol a uzatvoril ho na úrovni 1,3430%. 

Dlhopisy
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v zisku +1,4%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+0,8%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň nižšie o -

2,1%, indický Sensex 30 za týždeň klesol o -0,5%, japonský

Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +1,7%. Americký

Federálny rezervný systém (Fed) pristúpil k ďalšiemu

obmedzeniu stimulačného programu pre americkú

ekonomiku. Americká centrálna banka zníži hodnotu

nakupovaných dlhopisov na 35 mld. USD mesačne z úrovne

45 mld. USD mesačne. Fed očakáva, že miera

nezamestnanosti v krajine klesne v tomto roku na 6%.

Cena ropy za týždeň vzrástla o +0,4% na úroveň 107,26$ . 

Ceny ropy sa naďalej pohybujú okolo desaťmesačného

maxima. Dôvodom sú boje v Iraku a z nich plynúce obavy o

plynulosť dodávok na svetový trh.

Cena zlata (graf GC 08-14) uzatvorila týždeň v zisku +3,0% 

na úrovni 1 316$ za trójsku uncu. Ceny zlata raketovo rástli

potom, ako trh reagoval na vývoj spotrebiteľských cien v

USA. Akcie ťažobných firiem, však tento rast nenasledovali.
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