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Cena zlata (graf GC 12-15) uzatvorila týždeň nárastom na
úroveň 1 112$ za trójsku uncu. V priebehu týždňa zlato

reagovalo rastom na devalváciu čínskej meny. Dopyt po
zlate však v druhom štvrťroku 2015 klesol na šesťročné

minimum. 
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Euro (graf EURUSD) voči doláru posilnilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,1109 (oproti 1,0941). Inflácia v eurozóne aj v

celej Európskej únii v júli stagnovala. Medziročné tempo

rastu spotrebiteľských cien v eurozóne tak v júli 2015 zostalo

na júnovej úrovni 0,2% a v EÚ na úrovni 0,1%. Podľa

Eurostatu vzrástol HDP eurozóny v 2. štvrťroku medziročne

o 1,2%. 

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

klesla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,1977%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,6600%. 

Dlhopisy
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v zisku +0,7%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o -

4,4%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v zisku

+5,9%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol o -0,6%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -1,0%. Čínska

centrálna banka PBOC opäť devalvovala čínsku menu jüan,

už druhýkrát za dva dni, aby podporila spomaľujúcu sa

ekonomiku. PBOC nečakane znížila kurz jüanu oproti doláru

o ďalších 1,6% na 6,3306 CNY/USD po tom, ako v utorok

11. augusta devalvovala čínsku menu o 1,9%.

Cena ropy za týždeň klesla a uzatvorila ho na úrovni 42,50$. 

Cena čierneho zlata sa naďalej pohybuje v blízkosti 6-

mesačných miním potom, ako ťažobné spoločnosti v USA

zvýšili počty ťažobných zariadení.


