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Euro (graf EURUSD) voči doláru stagnovalo. Týždeň

uzatvorilo na úrovni 1,0941 (oproti 1,0984). Medzinárodná

ratingová agentúra Standard & Poor's zvýšila rating

dlhodobých záväzkov Slovenska v zahraničnej a domácej

mene na stupeň A+ z úrovne A. Zároveň Slovensku potvrdila 

rating krátkodobých záväzkov v zahraničnej a domácej

mene na stupni A-1. 

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

vzrástla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,1623%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa vzrástol a uzatvoril ho na úrovni 0,6610%. 

Dlhopisy
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v strate -1,3%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+1,6%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku

+2,2%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň vzrástol o +0,4%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -0,3%. Kľúčová

americká správa mesiaca – správa o zamestnanosti v USA

tzv. Non-Farm Employment Change priniesla negatívne

prekvapenie v podobe vytvorenia 215 tisíc pracovných

miest, očakávalo sa 222 tisíc. Miera nezamestnanosti v

sledovanom období stagnovala na úrovni 5,3%. 

Cena ropy za týždeň klesla a uzatvorila ho na úrovni 43,87$ . 

Cena čierneho zlata sa naďalej pohybuje v blízkosti 6-

mesačných miním. Prebytok ponuky nad dopytom a vývoj

amerického dolára tlačia cenu nadol.

Cena zlata (graf GC 12-15) uzatvorila týždeň poklesom na
úroveň 1 094$ za trójsku uncu. Zlato za uplynulé 4 roky

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

tlakom očakávaní, že Fed už v septembri zvýši úrokové
sadzby.


