4. august 2014
Forex EUR/USD
Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo
na úrovni 1,3395 (oproti 1,3430). Ratingová agentúra
Standard & Poor's Ratings Services potvrdila dlhodobý rating
úverovej spoľahlivosti Slovenska na stupni A. Výhľad ratingu
agentúra zlepšila na pozitívny zo stabilného. Sezónne
upravená miera nezamestnanosti na Slovensku poklesla na
13,8%.

Dlhopisy
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov USA vzrástol t.j. cena
klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,4925%
Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu
týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 1,1310%.

Akciové trhy
Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň a mesiac v strate -2,7% resp. -1,5%, nemecký DAX
30 za týždeň klesol o -4,5% a za mesiac o -4,3%, čínsky
Shanghai Composite uzatvoril týždeň a mesiac vyššie o
+2,8% resp. +7,5%, indický Sensex 30 za uplynulý týždeň
klesol o -2,5% a za mesiac si pripísal zisk +1,9%, japonský
Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +0,4% a mesiac vyššie o
+3,0%.

Americká

centrálna

banka

(Fed)

nezmenila

nastavenie svojej menovej politiky. Kľúčová sadzba zostáva
takmer na nule. Banka tiež podľa očakávania pokračuje v
obmedzovaní programu nákupu dlhopisov.

Drahé kovy
Cena zlata (graf GC 08-14) uzatvorila týždeň poklesom o 1,2% na úroveň 1 295$ za trójsku uncu. Cena reagovala na
pomerne optimistický pohľad Fedu na vývoj americkej
ekonomiky. Menový výbor (FOMC) totižto zlepšil svoje
hodnotenie vývoja americkej ekonomiky.

Ropa
Cena ropy za týždeň klesla o -4,3% na úroveň 97,62$. Ceny
ropy klesla na najnižšiu úroveň za niekoľko mesiacov. Môže
za to nadbytok komodity na trhoch na oboch stranách
Atlantiku a v dôsledku toho slabý dopyt.
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