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Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,2455 (oproti 1,2525). 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 2,2976%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,8170%. 
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v zisku +0,7%, nemecký DAX 30 za týždeň klesol o -

0,4%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň poklesom

o -0,1%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň stagnoval,

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -1,9%. Kľúčová

americká správa mesiaca – správa o zamestnanosti v USA

tzv. Non-Farm Employment Change nepriniesla prekvapenie

v podobe vytvorenia 214 tisíc pracovných miest, očakávalo

sa totižto 235 tisíc. Miera nezamestnanosti klesla z 5,9% na

úroveň 5,8%, čo je šesťročné minimum.

Cena ropy za týždeň opäť klesla, tentoraz o -2,6%. Týždeň

uzatvorila na úrovni 78,43$. Americká WTI od začiatku roka

2014 klesla o -20,5%. Dôvodom sú naďalej vysoké zásoby

komodity a prebytok produkcie.

Cena zlata (graf GC 12-14) uzatvorila týždeň nárastom o

+0,4% na úroveň 1 178$ za trójsku uncu. Počas týždňa zlato

kleslo ku hranici 1 138$, čo bola najnižšia úroveň od apríla

roku 2010. 
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