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Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,3128 (oproti 1,3192). Česká ekonomika v

druhom kvartáli tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim

štvrťrokom stagnovala. Odhad celoročného rastu štatistický

úrad zvýšil mierne o 0,1 percentuálneho bodu na +2,7%.

Poľská ekonomika v 2. kvartáli rástla rýchlejšie, ako

naznačoval odhad (+3,3%).

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

vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,3431%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na rekordne nízkej úrovni

0,8820%. 
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v zisku +0,8%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+1,4%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň

poklesom o -1,1%, indický Sensex 30 za uplynulý týždeň

posilnil o +0,8%, japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v

strate -0,7%. Miera nezamestnanosti v 18 krajinách, ktoré

zaviedli euro, sa v júli 2014 oproti júnu nezmenila a zostala

na úrovni 11,5%, ale bola nižšia ako 11,9% v júni 2013.

Nezamestnanosť v celej EÚ v júli v medzimesačnom

porovnaní tiež stagnovala, a to na úrovni 10,2%, a klesla v

porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka, keď sa

nachádzala na úrovni 10,9%.

Cena ropy (graf CL 10-14) za týždeň vzrástla o +2,4%. 

Týždeň uzatvorila na úrovni 95,86$. Dôvodom boli obavy, že

prehĺbenie krízy na Ukrajine môže vyvolať uvalenie ďalších

sankcií na ruský energetický sektor. 

Cena zlata uzatvorila týždeň nárastom o +0,7% na úroveň 1 

288$ za trójsku uncu. Dôvodom bolo zvyšovanie napätia na

Ukrajine. Výraznejšiemu rastu ceny zlata bránil vývoj

amerického dolára a rast cien akcií.


