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

+1,0% na úroveň 1 200$ za trójsku uncu. Žltý kov v priebehu

týždňa vzrástol po uvoľnení menovej politiky čínskou

centrálnou bankou.
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Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,2391 (oproti 1,2450). Nezamestnanosť na

Slovensku sa v októbri znížila o 1,31 percentuálneho bodu

na 12,35%, medzimesačne išlo o zníženie o 0,09%. Celkovo

je bez práce asi 333-tisíc ľudí.

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

vzrástla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,3099%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa klesal a uzatvoril ho na úrovni 0,7700%. 

Dlhopisy

Tel.: +421 2 582 53 553, 20 66 44 66, Fax: +421 2 582 53 554, 20 66 44 43, Email: sluzby@salveinvestments.sk

SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava

Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v zisku +1,2%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+5,2%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň rastom

o +0,3%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň vzrástol o

+1,0%, japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v strate -0,8%

Čínska centrálna banka znížila úrokové sadzby o 0,4% na

5,6%. Banka znížila sadzby prvý krát od roku 2012. Podľa

posledného prieskumu centra pre výskum európskeho

hospodárstva (ZEW) so sídlom v Mannheime, sa kľúčový

index dôvery investorov a analytikov v nemeckú ekonomiku,

ktorý odráža ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v

novembri 2014 zvýšil na 11,5 bodu.

Cena ropy za týždeň vzrástla o +1,1%. Týždeň uzatvorila na

úrovni 76,67$. Americká WTI od začiatku roka 2014 klesla o -

22,3%. Za nárastom ceny sa skrývalo zníženie úrokov v

Číne.


