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Cena zlata (graf GC 12-14) uzatvorila týždeň poklesom o -
2,1% na úroveň 1 192$ za trójsku uncu. Stúpanie hodnoty

amerického dolára spolu s absenciou inflačných tlakov vo
vyspelých ekonomikách nahráva ďalším stávkam na pokles
ceny.

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť marketingové oznámenie o produktoch SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s. v zmysle § 73 c zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných
papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov. Tento dokument nepredstavuje poskytnutie investičného poradenstva, nebol vypracovaný ako investičný
prieskum a nie je ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s. Dokument bol spracovaný bez zohľadnenia osobnej situácie možných
prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Údaje uvedené v tomto dokumente majú výlučne informatívny charakter
a sú založené na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho zostavovania, pričom sú platné k momentu jeho vypracovania. V prípade, že dokument obsahuje
údaje o výkonnosti finančného nástroja alebo podkladového aktíva v minulosti, tieto nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre ich výkonnosť v budúcnosti. Informácie obsiahnuté
v tomto dokumente sú považované za dôverné a ich zverejnenie akejkoľvek tretej strane je možné len s predchádzajúcim súhlasom SALVE INVESTMENTS, o.c.p.,  a.s.

6. október 2014

Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,2516 (oproti 1,2684). Európska centrálna banka

podľa očakávania nezmenila úrokové sadzby a ponechala

ich na rekordnom minime. Kľúčový úrok teda zostáva na

úrovni 0,05% a depozitná sadzba na -0,20%. Rozhodnutie

rady guvernérov bolo v súlade s očakávaniami trhu. 

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

vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,4340%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,9250%. 
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v strate -1,6% a štvrťrok v zisku +0,6%, nemecký

DAX 30 za týždeň klesol o -3,1% a za tretí štvrťrok oslabil o -

3,6%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň rastom o

+6,6% pričom za štvrťrok vzrástol o +15,4%, indický Sensex

30 uplynulý týždeň uzatvoril bez zmeny, tretí štvrťrok vzrástol

o +4,8%, japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +4,9% 

a štvrťrok vyššie o +6,7%. Miera nezamestnanosti v USA

klesla z 6,1% na úroveň 5,9%, čo je šesťročné minimum.

Cena ropy za týždeň klesla o -3,8%. Týždeň uzatvorila na

úrovni 89,84$. Americká WTI je najlacnejšia za 27

mesiacov. Dôvodmi sú slabý dopyt v Číne a zníženie ceny

ropy zo strany Saudskej Arábie.


