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Peňažný trh 
Peňažný trh 

Piatok 1W (bps) 1Q (bps) 

Euribor 3M -0.33 0 0 

Euribor 1Y -0.16 -1 -4 

USD Libor 3M 1.31 1 15 

USD Libor 1Y 1.76 2 -1 

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

Nemecko 3Y -0.44 9 36 

Nemecko 10Y 0.57 11 39 

Taliansko 3Y 0.33 8 0 

Taliansko 10Y 
Y 

2.34 19 3 

Slovensko 3Y -0.42 2 7 

Slovensko 10Y 1.07 6 7 

USA 3Y 1.59 4 18 

USA 10Y 2.39 8 15 

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

Svet 539 0.0 3.6 

Európa 380 0.2 -0.1 

Nemecko 
(FRA) 

12 389 0.5 2.3 

Veľká Británia 7 351 0.5 0.3 

USA 2 425 0.1 4.1 

Japonsko 19 929 -0.5 8.7 

Česko 992 1.2 1.6 

Poľsko 2 296 -0.2 2.8 

Maďarsko 35 504 0.8 8.8 

Rozvojové kr. 53 977 -0.3 5.3 

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

Ropa 46.71 -2.5 -16.4 

Zlato 1 213 -2.3 -5.6 

Meď 5 828 -1.8 2.4 

Pšenica 535 1.7 17.4 

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

USD 1.140 -0.2 7.4 

GBP  0.885 0.9 4.3 

JPN 129.9 1.2 12.6 

PLN 4.236 0.1 0.0 

HUF 307.8 -0.3 -1.6 

CZK 26.11 -0.1 -2.2 
 

Výnosy štátnych dlhopisov eurozóny v priebehu týždňa stúpli, napríklad 10 
ročný nemecký výnos na 0.57%, najviac od konca roku 2015. Výnos 
talianskeho 10 ročného štátneho dlhopisu stúpol v priebehu týždňa až o 0.19 
percentuálneho bodu na 2.34%. Dlhopisy stále reagovali na predminulo-
týždňové slová guvernéra ECB Maria Draghiho, podľa ktorého je rast 
ekonomiky eurozóny silnejší ako pred niekoľkými mesiacmi očakával. To na 
finančnom trhu spustilo očakávania, že banka sprísni menovú politiku skôr. 
Aktuálne si väčšina trhu myslí, že banka zvýši hlavnú úrokovú sadzbu 
najneskôr v apríli 2018, pred týždňom si väčšina myslela, že až v júni 2018. 
Väčšina analytikov oslovených agentúrou Bloomberg ale v roku 2018 zvýšenie 
hlavnej úrokovej sadzby neočakáva. 
 
V skutočnosti práve takéto reakcie trhu v podobe zvyšovania výnosov hlavne 
v zadlžených periférnych krajinách môžu spôsobiť to, že ECB bude v mäkkej 
menovej politike pokračovať. Lebo vyššie výnosy výrazne zhoršujú platobnú 
schopnosť štátov ale aj firiem, domácností, ktorým sa požadované úroky tiež 
zvyšujú. Príkladom je Taliansko, ktorý má nielen obrovský verejný dlh, ale jeho 
financovanie je v pomere k HDP napríklad väčšie ako v Grécku. Lebo Grécko 
má síce ešte vyšší verejný dlh, ale úrokové podmienky sú umelo nastavené 
nižšie. A Taliansko má napríklad aj vysoký podiel firemných úverov na HDP, 
navyše zaťažených vysokou mierou nesplácania. Vyššie úroky by mohli 
výrazne zhoršiť platobnú schopnosť celej ekonomiky. ECB sa musí rozhodovať 
podľa najslabších článkov v reťazi, lebo inak sa reťaz roztrhne.   
 
USA naproti tomu kráčajú v ústrety vyšším úrokom. Napriek tomu, že 
privysoké inflačné tlaky aktuálne v krajine nie sú, centrálna banka by mohla pri 
svojom rozhodovaní zobrať do úvahy dobrý vývoj na trhu práce.  

 
 
 
 

Makro Štát Ukazovateľ Za Odhad Aktuál Predtým 

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

6.7. USA Index dôvery ISM Non-M. Jún 56.5 57.4 56.9 

7.7. GER Priemys. produkcia YY Máj 4.0% 5.0% 2.8% 

7.7. ITA Maloobchod YY Máj 1.0% 1.0% 0.8% 

7.7. USA Nové pracovné miesta Jún 178K 222K 152K 

12.7. EMU Priemys. produkcia YY Máj 3.5% - 1.4% 

12.7. USA Béžová kniha FEDu - - - - 

13.7. CHI Export USD YY Jún 9.0% - 8.7% 

14.7. USA Jadrová inflácia YY Jún 1.7% - 1.7% 

14.7 USA Priemys. produkcia MM Jún 0.3% - 0.0% 

 

   
 

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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