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Oddelenie služieb klientom:

Americký akciový index S&P 500 (graf SP500) uzatvoril
týždeň v strate -1,1%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o -
1,0%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň rastom o
+0,2%, indický Sensex 30 za uplynulý týždeň posilnil o
+0,1%, japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +1,8%
Spotrebiteľské ceny na Slovensku v auguste 2014 v
porovnaní s augustom 2013 v úhrne klesli o -0,2%. V
priemere za osem mesiacov roka 2014 v porovnaní s
rovnakým obdobím vlani spotrebiteľské ceny v úhrne klesli o -
0,1%. Ruská centrálna banka rozhodla, že aj napriek
rastúcej inflácii ponechá úrokové sadzby nezmenené.
Centrálna banka preto ponechala kľúčový úrok na úrovni
8%.

Cena ropy za týždeň klesla o -1,4%. Týždeň uzatvorila na

úrovni 92,20$. Nerovnováha medzi ponukou a dopytom

spolu s vývojom dolára boli hlavnými príčinami poklesu.

Cena zlata (graf GC 12-14) uzatvorila ďalší týždeň

prepadom, tentoraz o -3,0% na úroveň 1 231$ za trójsku

uncu. Nárast výnosov amerických štátnych dlhopisov a

posilnenie dolára tlačia cenu zlata nadol.
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Euro (graf EURUSD) voči doláru stagnovalo. Týždeň

uzatvorilo na úrovni 1,2963 (oproti 1,2951). Ceny domov v

Španielsku vzrástli v druhom kvartáli oproti rovnakému

obdobiu vlaňajška o +0,8%. Ide o prvé medziročné zvýšenie

cien za šesť rokov, pričom naposledy vzrástli v prvom

kvartáli 2008.

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

klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,6105%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa rástol a uzatvoril ho na úrovni 1,0820%. 
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