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Euro (graf EURUSD) voči doláru oslabilo. Týždeň uzatvorilo

na úrovni 1,2283 (oproti 1,2452). Európska centrálna banka

podľa očakávania nezmenila úrokové sadzby. Kľúčový úrok

teda zostáva na úrovni 0,05% a depozitná sadzba na -

0,20%. ECB znížila svoje prognózy rastu ekonomiky a

vývoja inflácie v eurozóne pre najbližšie dva roky.

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

klesla. Týždeň uzatvoril pod hranicou 3,00% na 2,3065%

Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu v priebehu

týždňa vzrástol a uzatvoril ho na úrovni 0,780%. 
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Oddelenie služieb klientom:

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

týždeň v zisku +0,4%, nemecký DAX 30 za týždeň vzrástol o

+1,1%, čínsky Shanghai Composite uzatvoril týždeň rastom

o +9,5%, indický Sensex 30 uplynulý týždeň klesol o -0,8%

japonský Nikkei 225 uzatvoril týždeň v zisku +2,6%. Kľúčová

americká správa mesiaca – správa o zamestnanosti v USA

tzv. Non-Farm Employment Change priniesla pozitívne

prekvapenie v podobe vytvorenia 321 tisíc pracovných

miest. Išlo o desiaty mesiac v poradí, kedy sa tvorba

pracovných miest udržalal nad hranicou 200 tisíc, čo

predstavuje najdlhšie obdobie od roku 1994. Miera

nezamestnanosti stagnovala na šesťročnom minime 5,8%.

Cena ropy za týždeň klesla o -0,7%. Týždeň uzatvorila na

úrovni 65,69$. Od začiatku roka cena americkej ropy WTI

stratila -33,4%. Za poklesom ceny sa skrýva vysoká ponuka

na trhu a výška súčasných ťažobných limitov.

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

+2,1% na úroveň 1 191,50$ za trójsku uncu. Žltý kov v

priebehu týždňa rástol aj napriek negatívnemu výsledku

referenda vo Švajčiarsku. 


