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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v strate -1,4%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o -
2,3%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň v strate -
0,2%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol o -1,4%
japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -1,0%. Turecká

centrálna banka ponechala úrokové sadzby bez zmeny na

úrovni 7,5%. Nórska centrálna banka znížila úrokové sadzby

na rekordne nízku úroveň 0,75%. Banková rada Českej

národnej banky bude pokračovať v režime devízových

intervencií s cieľom udržať kurz koruny v blízkosti hodnoty 27

Kč za euro. Zároveň ponechala úrokové sadzby na

historických minimách 0,05%. 

Cena ropy (graf CL 11-15) za týždeň vzrástla o +1,5% a

uzatvorila ho na úrovni 45,58$. Od začiatku roka je cena

čierneho zlata nižšia o -14,4%. Naďalej prevláda nadbytok

produkcie a klesajúca spotreba.

Cena zlata uzatvorila týždeň nárastom o +0,9% na úroveň 1 

148$ za trójsku uncu. Od začiatku roka zlato prinieslo

investorom stratu -3,0%. Za nárastom stál pokles cien

akciových indexov.
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Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,1195 (oproti 1,1338). Maďarská centrálna banka

ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na historickom minime. V

súlade s očakávaniami ekonómov Menová rada Maďarskej

národnej banky rozhodla, že hlavnú úrokovú sadzbu

ponecháva na úrovni 1,35%. Tento rok ju banka znížila už

päťkrát. 

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

klesla. Týždeň uzatvoril nad hranicou 2,00% na 2,1623%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,6490%. 
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