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Euro (graf EURUSD) voči doláru stagnovalo. Týždeň

uzatvorilo na úrovni 1,0984 (oproti 1,0984). Na Slovensku

bola miera nezamestnanosti v júni mierne vyššia v

porovnaní s priemerom za celú eurozónu aj za celú

Európsku únie, a to na úrovni 11,8 %. Trend jej vývoja však

bol mierne lepší. Klesla totiž medziročne z 13,2% a aj

medzimesačne z úrovne 11,9%.

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

vzrástla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,1801%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,6440%. 
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v zisku +1,2% a mesiac vyššie o +2,0%, nemecký

DAX 30 za týždeň klesol o -0,3% a za mesiac vzrástol o

+3,3%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v strate -

10,0% a mesiac nižšie o -14,3%, indický Sensex 30 uplynulý

týždeň stagnoval a za mesiac júl vzrástol o +1,2%, japonský

Nikkei 225 uzatvoril týždeň aj mesiac v zisku +0,2% resp.

+1,7%. Federálny rezervný systém po zasadnutí svojich

predstaviteľov uviedol, že americká ekonomika a trh práce

naďalej posilňujú. Fed však neposkytol jasný signál týkajúci

sa plánu zvyšovania úrokových sadzieb. 

Cena ropy za týždeň klesla a uzatvorila ho na úrovni 47,12$ . 

Dôvodom sú správy o náraste produkcie v Iráne. Cena

čierneho zlata sa pohybuje v blízkosti 6-ročných miním.

Cena zlata (graf GC 12-15) uzatvorila týždeň rastom na

úroveň 1 095$ za trójsku uncu. Zlato za uplynulé 4 roky

prinieslo investorom stratu -40%. Vzácny kov je stále pod

tlakom očakávaní, že Fed už čoskoro zvýši úrokové sadzby.
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