28. júl 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,3430 (oproti 1,3524). Miera evidovanej
nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v júni tohto roka
úroveň 12,78%. Medziročne klesla o 1,47%, keď vlani v
rovnakom období bola na úrovni 14,25%. Maďarská
centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu na nové
rekordné dno 2,1%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA klesol t.j. cena
vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,4655%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 1,1470%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň bez zmeny, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o 0,8%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň vyššie o
+3,3%, indický Sensex 30 za týždeň vzrástol o +1,9%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +1,6%
Medzinárodný menový fond znížil prognózu tohtoročného
rastu americkej ekonomiky. Dôvodom je najmä prudký
pokles ekonomiky v 1. kvartáli tohto roka. MMF najnovšie
očakáva, že HDP Spojených štátov vzrastie v tomto roku iba
o 1,7%. V júnovej prognóze ešte fond uvádzal odhad rastu
americkej ekonomiky na úrovni 2%.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 08-14) uzatvorila týždeň poklesom o 0,1% na úroveň 1 310$ za trójsku uncu. Cena klesala vďaka
silnejšiemu doláru a rast niektorých akciových trhov znížili
dopyt po vzácnom kove ako "bezpečnej" investícii.

Ropa
Cena ropy za týždeň klesla o -1,0% na úroveň 101,96$
Cena ropy klesala aj napriek pokračujúcim nepokojom v
Iraku, na Ukrajine a v Pásme Gazy. Čierne zlato sa aj
naďalej drží nad psychologickou hranicou 100$ za barel.
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