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Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,2829 (oproti 1,2963). Spotrebiteľské ceny na

Slovensku naďalej klesajú. Podľa aktuálnych údajov sa totiž

v auguste medziročne znížili o -0,2%, čo je rovnaký vývoj,

ako štatistici zistili v júli. Priemerná ročná miera inflácia tak v

auguste dosiahla hodnotu 0,1%. 

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

vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,5745%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 1,0430%. 
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v zisku +1,3%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+1,5%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň

poklesom o -0,1%, indický Sensex 30 za uplynulý týždeň

posilnil o +0,1%, japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku

+2,3%. Americká centrálna banka opätovne obmedzila

program nákupu dlhopisov určený na podporu ekonomiky.

Zároveň však dodala, že krátkodobé úrokové sadzby plánuje 

ponechať potom, čo tento program ukončí, na súčasnom

rekordnom minime ešte "značný čas". Fed po svojom

dvojdňovom zasadnutí oznámil, že objem nákupu dlhopisov

znižuje o ďalších 10 miliárd USD na 15 miliárd USD. 

Cena ropy za týždeň vzrástla o minimálnych o +0,3%. 

Týždeň uzatvorila na úrovni 92,44$. Rast ceny podporili

špekulácie o tom, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu

(OPEC) zredukuje ťažbu.

Cena zlata (graf GC 12-14) uzatvorila ďalší týždeň
prepadom, tentoraz o -1,1% na úroveň 1 217$ za trójsku

uncu. Cena zlata v piatok klesla na najnižšiu úroveň od
januára, keďže posilnil dolár vzhľadom na očakávanie, že

americké úrokové sadzby by sa mohli zvýšiť skôr.
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