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Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,3524 (oproti 1,3608). Na európskom realitnom

trhu dochádza k pomalému obratu. Ceny nehnuteľností v

Európskej únii zaznamenali v prvej štvrtine roka 2014 podľa

indexu HPI, ktorý pravidelne zverejňuje jej štatistický úrad

Eurostat, prvý medziročný rast za takmer tri roky, a to o

rovné 1%.

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

vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,4809%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 1,1550%. 

Dlhopisy
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v zisku +0,5%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+0,6%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň vyššie o

+0,6%, indický Sensex 30 za týždeň vzrástol o +2,5%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +0,3%

Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne v

júni stagnovalo na úrovni 0,5%. To znamená, že rast cien

zostáva hlboko pod inflačným cieľom ECB. Index

spotrebiteľských cien sa v eurozóne v júni v porovnaní s

rovnakým obdobím vlaňajška zvýšil o 0,5% a v celej

Európskej únii (EÚ) o 0,7%. Kým v máji sa pokles cien na

Slovensku zastavil, v júni ceny opäť klesli. 

Cena ropy za týždeň vzrástla na úroveň 101,95$. Cena ropy

sa zvyšovala potom, ako Spojené štáty a EÚ rozhodli o

zavedení nových sankcií proti Rusku za jeho podiel na vývoji

situácie na východe Ukrajiny.

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

úroveň 1 309$ za trójsku uncu. Investori totiž ignorovali

obavy z ďalších nepokojov na Blízkom Východe a Ukrajine. 
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