14. júl 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru stagnovali. Týždeň
uzatvorilo na úrovni 1,3608 (oproti 1,3595). Britská centrálna
banka (BoE) podľa očakávania ponechala kľúčové úrokové
sadzby na rekordne nízkej úrovni a nezmenila ani objem
nákupu aktív. Menový výbor BoE ponechal kľúčový úrok na
historickom minime 0,5%, na ktorom ho drží od marca 2009.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,5160%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 1,2030%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -0,9%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o 3,4%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň nižšie o 0,6%, indický Sensex 30 za týždeň klesol o -3,6%, japonský
Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -1,8%. Americký
Federálny rezervný systém (Fed) naznačil, že program
nákupu dlhopisov ukončí v októbri. Vyplýva to zo zápisnice
zo zasadnutia predstaviteľov Fedu, ktoré sa uskutočnilo 17.
a 18. júna. Predstavitelia Fedu vo všeobecnosti odsúhlasili,
že program nákupu dlhopisov sa skončí v októbri, znížením
hodnoty nakupovaných dlhopisov o 15 mld. USD.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 08-14) uzatvorila týždeň v miernom
zisku +1,3% na úrovni 1 338$ za trójsku uncu. Cena zlata
dokázala prelomiť dôležitú úroveň 1 320$ za trójsku uncu
nahor. Tam by mali byť tento týždeň sústredené nákupné
príkazy.

Ropa
Cena ropy za týždeň klesla o -3,2% na úroveň 100,72$
Dôvodom zlacnenia komodity je zvýšenie jej ťažby v Líbyi a
nárast zásob benzínu v USA, ktoré sú najväčším svetovým
spotrebiteľom ropy.
Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť marketingové oznámenie o produktoch SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s. v zmysle § 73 c zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných
papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov. Tento dokument nepredstavuje poskytnutie investičného poradenstva, nebol vypracovaný ako investičný
prieskum a nie je ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s. Dokument bol spracovaný bez zohľadnenia osobnej situácie možných
prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Údaje uvedené v tomto dokumente majú výlučne informatívny charakter
a sú založené na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho zostavovania, pričom sú platné k momentu jeho vypracovania. V prípade, že dokument obsahuje
údaje o výkonnosti finančného nástroja alebo podkladového aktíva v minulosti, tieto nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre ich výkonnosť v budúcnosti. Informácie obsiahnuté
v tomto dokumente sú považované za dôverné a ich zverejnenie akejkoľvek tretej strane je možné len s predchádzajúcim súhlasom SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.
SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava
Oddelenie služieb klientom:
Tel.: +421 2 582 53 553, 20 66 44 66, Fax: +421 2 582 53 554, 20 66 44 43, Email: sluzby@salveinvestments.sk

