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. Piatok 1W (bps) 1Q (bps) 

Euribor 3M -0.33 0 0 

Euribor 1Y -0.15 1 -3 

USD Libor 3M 1.30 0 15 

USD Libor 12M 1.74 -2 0 

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

Nemecko 3Y -0.45 -1 27 

Nemecko 10Y 0.60 2 34 

Taliansko 3Y 0.30 -3 -1 

Taliansko 10 Y 2.29 -5 3 

Slovensko 3Y -0.41 2 5 

Slovensko 10 
Y 

1.01 -7 -5 

USA 3Y 1.55 -4 15 

USA 10Y 2.33 -5 8 

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

MSCI World 548 1.6 4.9 

Stoxx 600 Eur. 387 1.8 2.3 

DAX (GER) 12 632 2.0 4.8 

FTSE 100 (UK) 7 378 0.4 3.7 

S&P 500 
(USA) 

2 459 1.4 4.7 

NKY 225 (JAP) 20 119 1.0 8.0 

PX (CZE) 1 001 0.8 2.3 

WIG 20 (POL) 2 350 2.4 3.8 

BUX (HUN) 35 915 1.2 8.9 

MSCI EM 55 765 3.3 8.6 

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

Ropa 48.91 4.7 -5.9 

Zlato 1 229 1.3 -4.3 

Meď 5 926 1.7 5.4 

Pšenica 511 -4.5 17.3 

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

USD 1.147 0.6 6.9 

GBP  0.875 -1.0 4.5 

JPN 129.1 -0.7 10.4 

PLN 4.205 -0.7 -1.4 

HUF 306.0 -0.6 -2.1 

CZK 26.08 -0.1 -3.2 
 

Uplynulý týždeň bol na finančných trhoch pokoj, akciové indexy si v drvivej 
väčšine pripisovali zisky, najviac v krajinách emerging markets.  Na 
dlhopisovom trhu neboli výrazné pohyby, z komodít zaujala najmä americká 
ropa. Tá vzrástla o viac ako 4% po nižších zverejnených zásobách v USA 
a rastúcom dopyte po tejto komodite. 
 
Finančné trhy ovplyvňovali najmä vyjadrenia členov americkej centrálnej 
banky. Najskôr v utorok členka FEDu Lael Brainard vyjadrila spokojnosť 
s plánom presadzovať zmenšovanie bilancie centrálnej banky, ktorá je 
v súčasnosti na úrovni 4.5 bilióna dolárov. Zároveň však bola veľmi opatrná 
k ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb vzhľadom na neistú budúcnosť inflácie v USA.  
 
Nasledujúce 2 dni sa k americkej ekonomike vyjadrovala aj šéfka FEDu Yellen. 
Tá očakáva, že americká ekonomika bude v nasledujúcich rokoch pokračovať 
v miernom tempe  a rovnako potvrdila obavy v oblasti nízkej inflácie. Zároveň 
chce ostať na ceste postupného zvyšovania sadzieb. 
 
V piatok bola v USA zverejnená práve inflácia, ktorá dala za pravdu 
predchádzajúcim vyjadreniam. CPI na mesačnej báze iba stagnovala pri 
očakávanom náraste o 0,1%. Na ročnej báze rástla iba o 1,6% oproti 
očakávaniam nastaveným na 1,7%ný rast.  
 
Pozornosť sa v minulom týždni sústredila aj na Kanadu, kde tamojšia centrálna 
banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu z 0.5% na 0.75%. Ide o prvý nárast od 
roku 2010 a bol v súlade s  očakávaniami. Dôvodom na zvýšenie bolo podľa 
Bank of Canada dobrý ekonomický rast a silný trh práce. Negatívom naďalej 
ostáva slabšia inflácia a zadlženosť domácností. 
   

 

 
 

 

Makro Štát Ukazovateľ Za Odhad Aktuál Predtým  

12.7. EMU Priemys. produkcia YY Máj 3.5% 4.0% 1.4% 

12.7. USA Béžová kniha FEDu - - - - 

13.7. CHI Export USD YY Jún 9.0% 11.3% 8.7% 

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

14.7 USA Priemys. produkcia MM Jún 0.3% 0.4% 0.0% 

17.7. CHI HDP YY 2Q 6.8% - 6.9% 

17.7. EMU Inflácia Jún 1.3% - 1.3% 

19.7. USA Stavebné povolenia Jún 1.2M - 1.168M 

20.7. GB Maloobchodné tržby MM Jún 0.4% - -1.2% 

20.7. EMU ECB tlačová konferencia Jún - - - 

 

   
 

Poznámky: Piatok = koniec aktuálneho pracov ného týždňa. 1W = zmena za 1 týždeň. 1Q = zmena za 1 štv rťrok (12 týždňov ). Sadzby  na peňažnom a dlhopisov om 

trhu sú v  percentách, ich zmeny  v  bps - bázických bodoch (stotinách percentuálneho bodu). Inde zmeny  v  percentách. Pri akciov ých indexoch: Sv et = MSCI World 

v  lokálny ch menách, Európa = Stoxx 600, Nemecko = DAX, Veľká Británia = FTSE 100, USA = S&P 500, Japonsko = Nikkei 225, Česko =  PX, Poľsko = WIG20, 
Maďarsko = BUX, Rozv ojov é krajiny  = MSCI Emerging Markets v  lokálny ch menách. Cenou ropy  je okamžitá (spotov á) cena WTI v  USD za barel. Cena zlata je 

spotov á, 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 menov om kurze k ladná zmena znamená posilnenie eura k  mene a naopak. Makro = už zv erejnené alebo očakáv ané v y brané 

makroúdaje, zdroj: Bloomberg. YY = medziročná zmena. MM – medzimesačná zmena. V tabuľke „Makro“: K = tisíc. 
 

Kontakt: Martin Piv arči, Portf ólio manažér. Tel.: +421 2 3226 6532. Fax: * 6910. E-mail: research@priv atbanka, piv arci@priv atbanka.sk. Web: www.priv atbanka.sk.  

 

Upozornenie: Vy jadrené názory  a pohľady  sú stanov iskom autora v  čase písania správ y . Táto správ a vyjadruje len v šeobecné stanov isko. Žiadna inf ormácia alebo 
názor nepredstav uje ponuku na nákup alebo predaj cenného papiera alebo iného f inančného nástroja. Správ a nie je určená na posky tov anie osobného inv estičného 

poradenstv a a neberie do úv ahy  špecifické inv estičné ciele, f inančnú situáciu a osobné záujmy  kohokoľv ek, kto by  mohol túto s práv u prijať. Hoci sú inf ormácie v  

správ e pov ažov ané za spoľahliv é, nie je možné zaručiť ich správ nosť. Práv o meniť akúkoľv ek f ormuláciu kedy koľv ek a bez upozornenia v opred je v y hradené. 
Hodnota cenného papiera alebo iného f inančného aktív a a príslušného v ýnosu môže stúpať alebo klesať a náv ratnosť inv estície n ie je zaručená. Výkonnosť 

cenného papiera alebo iného f inančného nástroja v  minulosti nie je zárukou alebo indikátorom v ýkonnosti v  budúcnosti. Inv estície na trhoch rýchlo sa rozv íjajúcich 

krajín sú sprav idla kv ôli v yššej politickej a ekonomickej nestabilite a nerozv inutému trhu a sy stému rizikov ejšie. Zmeny  v ýmenných kurzov  a daňov ý režim v plýv ajú 

na hodnotu, cenu alebo v ýnos cenného papiera alebo iného f inančného nástroja.      

375

380

385

390
Stoxx 600 (Európa) 

2 400

2 420

2 440

2 460

2 480
S&P 500 (USA) 

1.13

1.14

1.15
USD / EUR USD / EUR 


