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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v zisku +0,3%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o -
2,2%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň vyššie o

+0,4%, indický Sensex 30 za uplynulý týždeň klesol o -0,6% , 

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -4,8%

Austrálska centrálna banka ponechala úrokové sadzby bez

zmeny na rekordne nízkej úrovni 2,5%. Britská centrálna

banka (Bank of England) podľa očakávania ponechala

kľúčové úrokové sadzby na rekordne nízkej úrovni a

nezmenila ani objem nákupu aktív. Menový výbor BoE

ponechal kľúčový úrok na historickom minime 0,5%, na

ktorom ho drží od marca 2009.

Cena ropy za týždeň stagnovala. Týždeň uzatvorila na

úrovni 97,61$. Ropa prakticky nereagovala na letecké údery

Spojených štátov amerických v severnom Iraku, ani na

správy z Ukrajiny, či Izraela.

Cena zlata (graf GC 08-14) uzatvorila týždeň rastom o

+1,4% na úrovni 1 313$ za trójsku uncu. Investori mali

záujem o bezpečnú investíciu. Dôvodom boli obavy z

eskalácie vojenského konfliktu na Ukrajine. 
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Euro (graf EURUSD) voči doláru len minimálne posilnilo.

Týždeň uzatvorilo na úrovni 1,3410 (oproti 1,3395)

Európska centrálna banka nezmenila svoju základnú

úrokovú sadzbu. Zostáva tak na úrovni 0,15%. Ide o úrok, za

ktorý si banky požičiavajú peniaze od ECB na dva týždne.

Depozitná sadzba zostala negatívna na úrovni -0,1%.

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

vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,4203%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na rekordne nízkej úrovni

1,0530%. 
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