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Euro (graf EURUSD) voči doláru stagnovalo. Týždeň

uzatvorilo na úrovni 1,3401 (oproti 1,3410). Slovenský hrubý

domáci produkt v druhom kvartáli medziročne reálne stúpol o 

2,5%. Česká centrálna banka pritvrdila rétoriku a uviedla, že

kurz koruny voči euru bude brániť minimálne do začiatku

roka 2016. Doposiaľ uvádzala obdobie „iba“ do polovice roka

2015.

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

vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,3397%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na rekordne nízkej úrovni

0,9530%. 
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v zisku +1,2%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+0,9%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň vyššie o

+1,5%, indický Sensex 30 za uplynulý týždeň posilnil o

+3,1%, japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +3,7%

Medziročná inflácia v rámci celej 28-člennej Európskej únie

oslabila v júli na 0,6% z júnovej úrovne 0,7%. Medziročná

miera inflácie v eurozóne v júli klesla na 0,4 %, čo je

najnižšie od októbra 2009. V predchádzajúcom mesiaci bola

na úrovni 0,5%. Medziročná miera inflácie na Slovensku

meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien

dosiahla v júli 2014 zápornú hodnotu -0,2 %. 

Cena ropy za týždeň klesla o -0,5%. Týždeň uzatvorila na

úrovni 97,12$. Nadmerné zásoby ropy vo svete výrazne

utlmili obavy z prípadných výpadkov dodávok z Iraku aj

možného vplyvu ukrajinskej krízy.

Cena zlata (graf GC 12-14) uzatvorila týždeň poklesom o -

0,5% na úroveň 1 306$ za trójsku uncu. Smerom nadol ju

tlačil nedostatok fyzických nákupov. Trh ignoroval

protichodné správy z Ukrajiny a Izraela.
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