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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v strate -2,2%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o -

2,8%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku

+2,9%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol o -1,2%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -0,5%

Maďarská centrálna banka na svojom zasadaní zredukovala

hlavnú úrokovú sadzbu o 15 bázických bodov z pôvodnej

úrovne 1,5 percenta na 1,35 percenta, čo predstavuje nové

historické minimum. Centrálna banka Nového Zélandu

znížila úrokové sadzby z 3,25% na 3%. 

Cena ropy za týždeň klesla a uzatvorila ho na úrovni 48,14$ . 

Dôvodom sú správy o náraste zásob ropy a ropných

produktov. V piatok cena klesla na úroveň z marca tohto

roka.

Cena zlata (graf GC 08-15) uzatvorila týždeň prepadom na
úroveň 1 085$ za trójsku uncu. Vzácny kov tak klesol na

najnižšiu úroveň od roku 2010 t.j. na 5-ročné minimum. Zlato
reaguje na špekulácie o septembrovom zvýšení úrokových

sadzieb v USA.
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Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,0984 (oproti 1,0830). Česká národná banka je

odhodlaná udržať kurz koruny na uzde. Česká národná

banka minulý týždeň v piatok predávala českú menu,

prvýkrát od roku 2013, keďže koruna vytrvalo posilňovala

oproti euru a jej kurz sa prepadol pod hranicu 27 korún.

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

vzrástla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,2624%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,6910%. 
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