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Peňažný trh 
Peňažný trh 

Piatok 1W (bps) 1Q (bps) 

Euribor 3M -0.33 0 0 

Euribor 1Y -0.14 -1 -3 

USD Libor 3M 1.24 1 8 

USD Libor 1Y 1.73 0 -8 

Dlhopisy Piatok 1W (bps) 1Q (bps) 

Nemecko 3Y -0.71 0 -5 

Nemecko 10Y 0.26 -1 -17 

Taliansko 3Y 0.04 -10 -38 

Taliansko 10Y 
Y 

2.09 -17 -27 

Slovensko 3Y -0.51 -2 -11 

Slovensko 10Y 0.86 -3 -31 

USA 3Y 1.48 5 -12 

USA 10Y 2.20 4 -30 

Akcie Piatok 1W (%) 1Q (%) 

Svet 543 -0.4 2.6 

Európa 390 -0.6 3.2 

Nemecko 
(FRA) 

12 816 -0.1 6.0 

Veľká Británia 7 527 -0.3 1.4 

USA 2 432 -0.3 2.3 

Japonsko 20 013 -0.8 2.5 

Česko 1 008 0.2 2.8 

Poľsko 2 331 1.2 1.5 

Maďarsko 35 411 0.7 8.0 

Rozvojové kr. 54 128 0.4 4.9 

Komodity Piatok 1W (%) 1Q (%) 

Ropa 48.15 -3.6 -7.0 

Zlato 1 267 -1.0 3.0 

Meď 5 804 2.5 -2.2 

Pšenica 446 3.8 -1.3 

Kurzy X/EUR Piatok 1W (%) 1Q (%) 

USD 1.120 -0.7 4.3 

GBP  0.878 0.3 1.4 

JPN 123.5 -0.9 2.0 

PLN 4.185 0.0 -2.3 

HUF 307.6 0.1 -0.3 

CZK 26.18 -0.6 -3.1 
 

Vo štvrtok 8. júna zasadala v estónskom Tallinne banková rada Európskej 
centrálnej banky. Aktuálnu menovú politiku nezmenila, tzn. úrokové sadzby 
zostávajú nezmenené a zároveň banka bude pokračovať v rovnakom tempe 
nákupov cenných papierov do svojho portfólia (v kvantitatívnom uvoľňovaní) 
60 mld. EUR mesačne, do konca roka 2017, podľa pôvodného plánu.  
 
Banka vidí silnejší rast v eurozóne než ho videla pred niekoľkými mesiacmi, 
avšak zatiaľ nepozoruje, že sa pretavuje do silnejšej inflácie. Preto považuje 
za potrebné naďalej ekonomiku stimulovať aj prostredníctvom kvantitatívneho 
uvoľňovania (QE) tak, aby sa celková spotrebiteľská inflácia dostala „trvalo“ 
k 2%. Banka môže QE nielen predĺžiť (po roku 2017), ale aj zvýšiť. Samotný 
makroekonomický tím ECB znížil odhad inflácie na najbližšie roky: 2017 1.5%, 
2018: 1.3% a 2019 1.9%. Zvážil najmä vývoj na ropnom trhu. 
 
A cena ropy tretí týždeň klesá. Na trhu vládne presvedčenie, že americká 
bridlicová ťažba nahradí výpadky OPECu a Ruska, na ktorých sa dohodli na 
májovom zasadnutí vo Viedni. Veľmi sledovaným indikátorom je zmena stavu 
zásob ropy v USA. A pokiaľ v máji každý týždeň zo zásob ubúdalo, v júni sa 
naopak zásoby ropy v USA zvýšili. 
 
Vo Veľkej Británii sa v 8. júna konali predčasné parlamentné voľby. V apríli ich 
vyhlásila premiérka Theresa May so zámerom posilniť svoju pozíciu pri 
rokovaniach o brexite. Naopak ale svoju pozíciu oslabila, keď jej 
Konzervatívna strana stratila 13 mandátov. Rokovania o brexite by mali začať 
19. júna  a musia skončiť do 31. marca 2019 bez ohľadu na výsledok. 
V prípade, že sa Británia nedohodne, vzťahy medzi ňou a EÚ budú upravovať 
medzinárodné zmluvy ku ktorým sa obe strany zaviazali. 

 
 
 
 

Makro Štát Ukazovateľ Za Odhad Aktuál Predtým 

5.6. USA Dôvera ISM Non-Manuf. Máj 57.1 56.9 57.5 

6.6. EMU Maloobchod YY Apr 2.1% 2.5% 2.5% 

7.6. GER Priemyselné objedn. YY Apr 4.7% 3.5% 2.5% 

7.6. ITA Maloobchod YY Apr 0.9% 1.2% -0.5% 

8.6. EMU Hlavná úroková sadzba 8.6. 0.00% 0.00% 0.00% 

14.6. CHI Priemys. produkcia YY Máj 6.4% - 6.5% 

14.6. EMU Priemys. produkcia YY Apr 1.4% - 1.9% 

14.6. USA Hlavná úroková sadzba 14.6. 1.25% - 1.00% 

15.6. UK Maloobch. (bez palív) YY Máj 1.9% - 4.5% 

16.6. RUS Hlavná úroková sadzba 16.6. 9.00% - 9.25% 

 

   
 

Poznámky: Piatok = koniec aktuálneho pracovného týždňa. 1W = zmena za 1 týždeň. 1Q = zmena za 1 štvrťrok (12 týždňov). Sadzby na peňažnom a dlhopisovom 
trhu sú v percentách, ich zmeny v bps - bázických bodoch (stotinách percentuálneho bodu). Inde zmeny v percentách. Pri akciových indexoch: Svet = MSCI World 
v lokálnych menách, Európa = Stoxx 600, Nemecko = DAX, Veľká Británia = FTSE 100, USA = S&P 500, Japonsko = Nikkei 225, Česko =  PX, Poľsko = WIG20, 
Maďarsko = BUX, Rozvojové krajiny = MSCI Emerging Markets v lokálnych menách. Cenou ropy je okamžitá (spotová) cena WTI v USD za barel. Cena zlata je 
spotová, v USD za trójsku uncu. Cenou medi je trojmesačný kontrakt na burze v Londýne, v USD / tona.  Cenou pšenice je trojmesačný kontrakt na burze 
v Chicagu, v USD / bušel. Pri menovom kurze kladná zmena znamená posilnenie eura k mene a naopak. Makro = už zverejnené alebo očakávané vybrané 
makroúdaje, zdroj: Bloomberg. YY = medziročná zmena. MM – medzimesačná zmena. V tabuľke „Makro“: K = tisíc. 
 
Kontakt: Richard Tóth, Hlavný ekonóm. Tel.: +421 2 3226 6531. Fax: * 6910. E-mail: research@privatbanka, toth@privatbanka.sk. Web: www.privatbanka.sk.  
 
Upozornenie: Vyjadrené názory a pohľady sú stanoviskom autora v čase písania správy. Táto správa vyjadruje len všeobecné stanovisko. Žiadna informácia alebo 

názor nepredstavuje ponuku na nákup alebo predaj cenného papiera alebo iného finančného nástroja. Správa nie je určená na poskytovanie osobného investičného 
poradenstva a neberie do úvahy špecifické investičné ciele, finančnú situáciu a osobné záujmy kohokoľvek, kto by mohol túto správu prijať. Hoci sú informácie v 
správe považované za spoľahlivé, nie je možné zaručiť ich správnosť. Právo meniť akúkoľvek formuláciu kedykoľvek a bez upozornenia vopred je vyhradené. 
Hodnota cenného papiera alebo iného finančného aktíva a príslušného výnosu môže stúpať alebo klesať a návratnosť investície nie je zaručená. Výkonnosť 
cenného papiera alebo iného finančného nástroja v minulosti nie je zárukou alebo indikátorom výkonnosti v budúcnosti. Investície na trhoch rýchlo sa rozvíjajúcich 
krajín sú spravidla kvôli vyššej politickej a ekonomickej nestabilite a nerozvinutému trhu a systému rizikovejšie. Zmeny výmenných kurzov a daňový režim vplývajú 
na hodnotu, cenu alebo výnos cenného papiera alebo iného finančného nástroja.      
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