
 
   

TÝŽDEŇ v skratke 26.6.2017 – 30.6.2017 2017 / 26 

  

Peňažný trh 
Peňažný trh 

Piatok 1W (bps) 1Q (bps) 

Euribor 3M -0.33 0 0 

Euribor 1Y -0.16 1 -4 

USD Libor 3M 1.30 1 14 

USD Libor 1Y 1.74 1 -6 

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

Nemecko 3Y -0.52 8 22 

Nemecko 10Y 0.47 21 24 

Taliansko 3Y 0.25 11 -4 

Taliansko 10Y 
Y 

2.16 24 -6 

Slovensko 3Y -0.44 4 2 

Slovensko 10Y 1.02 16 0 

USA 3Y 1.55 7 4 

USA 10Y 2.30 16 -8 

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

Svet 539 -0.8 2.6 

Európa 379 -2.1 -0.5 

Nemecko 
(FRA) 

12 325 -3.2 0.8 

Veľká Británia 7 313 -1.5 -0.5 

USA 2 423 -0.6 2.9 

Japonsko 20 033 -0.5 7.3 

Česko 980 0.0 -0.4 

Poľsko 2 300 -0.2 2.3 

Maďarsko 35 205 -1.1 8.0 

Rozvojové kr. 54 163 0.1 5.0 

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

Ropa 47.92 5.2 -13.3 

Zlato 1 242 -1.2 -1.0 

Meď 5 937 2.4 1.8 

Pšenica 526 11.1 17.0 

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

USD 1.143 2.1 7.9 

GBP  0.877 -0.3 2.5 

JPN 128.4 3.1 9.1 

PLN 4.232 0.2 0.3 

HUF 308.9 -0.3 -0.4 

CZK 26.13 -0.6 -1.7 
 

V utorok guvernér Európskej centrálnej banky Mario Draghi vystúpil na 
konferencii o centrálnom bankovníctve v portugalskej Sintre. Podľa neho už 
v eurozóne deflácia nehrozí, európska ekonomika stabilne rastie. Napriek tomu 
sú stimulačné opatrenia podľa neho stále potrebné.  
 
Trh si to ale vysvetlil ako signál na ústup od kvantitatívneho uvoľnenia (nákupu 
cenných papierov za 60 mld. EUR mesačne) a euro sa prudko posilnilo, 
vystúpili aj výnosy dlhopisov, hlavne tých s dlhšou splatnosťou. Takáto reakcia 
trhu prekvapila aj samotnú ECB, keď na druhý deň viceguvernér Vítor 
Constâncio pripomenul, že doterajšia politika banky pokračuje a je ťažko 

rozumieť takejto odozve investorov.  
 
Trh nateraz očakáva, že sa banka na septembrovej schôdzi vyjadrí ku 
kvantitatívnemu uvoľňovaniu. To končí k ultimu roka 2017 a ECB ho môže buď 
okamžite ukončiť alebo ho od januára 2018 postupne znižovať alebo ho 
o nejaký čas predĺžiť v rovnakej alebo aj vyššej či nižšej sume. Pokiaľ ide 
o prvé zvyšovanie sadzieb, väčšina trhu si myslí, že k tomu dôjde v júni 2018.  
 
Treba ale povedať, že na zvyšovanie sadzieb je potrebné vidieť v horizonte 
roka, roka a pol, také inflačné tlaky, na základe ktorých by sa medziročná 
spotrebiteľská inflácia mohla prehúpnuť cez dve percentá. V júni dosiahla len 
1.3%, menej ako v máji (1.4%) a ešte menej ako v apríli (1.9%). Jadrová 
inflácia (bez potravín a energií) je ešte nižšia, v júni na 1.1% (máj 0.9%, apríl 
1.2%). Aj v Nemecku, ktoré najhlasnejšie volá po „normalizácii“ menovej 
politiky je spotrebiteľská inflácia na 1.5% a jadrová len na 1.1%. Stále 
nemožno vylúčiť, že sa nízke úrokové sadzby v eurozóne stanú novým 
normálom.    

 
 
 
 

Makro Štát Ukazovateľ Za Odhad Aktuál Predtým 

29.6. EMU Ekonomická dôvera Jún 109.5 111.1 109.2 

30.6. JAP Priemys. produkcia YY Máj 6.9% 6.8% 5.7% 

30.6. GER Maloobchod YY Máj 2.8% 4.8% -0.4% 

30.6. GER Zmena nezamestnanosti Jún -10K 7K -7K 

30.6. EMU Odhad spotr. inflácie YY Jún 1.2% 1.3% 1.4% 

4.7. AUS Hlavná úroková sadzba 4.7. 1.50% - 1.50% 

6.7. USA Index dôvery ISM Non-M. Jún 56.5 - 56.9 

7.7. GER Priemys. produkcia YY Máj 4.0% - 2.9% 

7.7. ITA Maloobchod YY Máj 1.0% - 1.2% 

7.7. USA Nové pracovné miesta Jún 177K - 138K 

 

   
 

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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