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Cena zlata (graf GC 08-14) uzatvorila týždeň v miernom

zisku na úrovni 1 320$ za trójsku uncu. Cena zlata tak aj

ďalší týždeň konsolidovala v blízkosti dôležitej úrovne 1 320$ 

za trójsku uncu.
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Euro (graf EURUSD) voči doláru mierne oslabilo. Týždeň

uzatvorilo na úrovni 1,3595 (oproti 1,3649). Európska

centrálna banka (ECB) ponechala svoju základnú úrokovú

sadzbu na úrovni +0,15%. Depozitná sadzba, t.j úrok za

ktorý si banky v eurozóne ukladajú peniaze v centrálnej

banke, zostala negatívna na úrovni -0,10%. 

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

klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,6383%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa vzrástol a uzatvoril ho na úrovni 1,2650%. 

Dlhopisy
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v zisku +1,2% a druhý štvrťrok vyššie o +4,7%

nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o +2,2% a za štvrťrok o

+2,9%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň vyššie o

+1,3% a štvrťrok v zisku +0,7%, indický Sensex 30 za týždeň

vzrástol o +2,9% a za štvrťrok o +13,5%, japonský Nikkei

225 uzatvoril týždeň v zisku +1,7% a štvrťrok vyššie o

+2,3%. Tohtoročný máj priniesol v hypotekárnom

financovaní na Slovensku nové rekordy. Objem

poskytnutých hypoték sa totiž vyšplhal na rekordných 507

miliónov eur a priemerná úroková sadzba klesla na +3,26%. 

Cena ropy za týždeň klesla o -1,6% na úroveň 104,03$

Cena čierneho zlata oslabila vzhľadom na signál zlepšenia

dodávok z Líbye. Líbya totiž oznámila, že je pripravená

obnoviť vývoz komodity z dvoch terminálov. 


