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Euro (graf EURUSD) voči doláru mierne posilnilo. Týždeň

uzatvorilo na úrovni 1,3649 (oproti 1,3600). Maďarská

centrálna banka v utorok znížila hlavnú úrokovú sadzbu o 10

bázických bodov na nové rekordné dno 2,3%. Rozhodnutie

banky sa očakávalo vzhľadom na vývoj medziročnej inflácie,

ktorá sa v apríli prepadla do záporných hodnôt, kde zotrvala

aj minulý mesiac.

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

vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,5340%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa poklesol a uzatvoril ho na úrovni 1,2620%. 

Dlhopisy
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v strate -0,1%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o -

1,7%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň vyššie o

+0,5%, indický Sensex 30 za týždeň stagnoval, japonský

Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -1,7%. Česká centrálna

banka bude aj naďalej brániť posilneniu koruny oproti euru a

dvojtýždňovú repo sadzbu ponechala na rekordnom minime

0,05%. Banka potvrdila záväzok, že prinajmenšom do

začiatku roka 2015 nedovolí korune oproti euru vzrásť na

viac ako na úroveň zhruba 27 CZK/EUR. Uviedla však, že sa 

zvýšila pravdepodobnosť dlhšieho uplatňovania tejto politiky.

Cena ropy za týždeň klesla o -1,4% na úroveň 105,72$

Obchodovanie s ropou bolo zmiešané bez jasného trendu a

vôle obchodníkov tlačiť cenu nahor. Trhu bude naďalej

dominovať situácia na Blízkom Východe.

Cena zlata (graf GC 08-14) uzatvorila týždeň bez zmeny na

úrovni 1 316$ za trójsku uncu. Ceny zlata stagnovali potom,

ako trh nedokázal prelomiť hranicu  1 320$ smerom nahor.


