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

Euribor 3M -0.33 0 0 

Euribor 1Y -0.17 -1 -1 

USD Libor 3M 1.31 -1 4 

USD Libor 12M 1.70 -2 -4 

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

Nemecko 3Y -0.68 -4 -4 

Nemecko 10Y 0.31 -7 4 

Taliansko 3Y 0.08 -4 -11 

Taliansko 10 Y 1.96 -12 -3 

Slovensko 3Y -0.50 0 -2 

Slovensko 10 
Y 

0.75 -4 -12 

USA 3Y 1.37 -9 -10 

USA 10Y 2.05 -12 -10 

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

MSCI World 547 -0.6 1.0 

Stoxx 600 Eur. 376 -0.2 -3.4 

DAX (GER) 12 304 1.3 -3.5 

FTSE 100 (UK) 7 378 -0.8 -1.2 

S&P 500 
(USA) 

2 461 -0.6 1.2 

NKY 225 (JAP) 19 275 -2.1 -3.4 

PX (CZE) 1 021 -0.1 3.1 

WIG 20 (POL) 2 484 -1.7 7.8 

BUX (HUN) 37 597 -0.3 5.9 

MSCI EM 57 526 -0.3 7.6 

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

Ropa 53.78 2.0 13.5 

Zlato 1 346 1.6 7.4 

Meď 6 693 -2.1 18.2 

Pšenica 438 -0.2 -12.9 

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

USD 1.204 1.5 7.5 

GBP  0.912 -0.4 4.1 

JPN 129.8 -0.7 4.5 

PLN 4.244 -0.2 0.8 

HUF 306.5 0.3 -0.4 

CZK 26.12 0.2 -0.2 
 

Uplynulý týždeň bol v znamení zmiešanej nálady investorov. Kým akciový trh 
vo väčšine prípadov klesol, oproti predchádzajúcemu týždňu je nemecký 
akciový index o 1.30% vyššie. Vo svete rezonovali najmä tieto témy: hurikány 
v USA, jadrová hrozba KĽDR a zasadnutie predstaviteľov ECB. 
Pondelkové a utorkové obchodovanie sa nieslo v negatívnom duchu, keď 
investorov trápil najmä severokórejský vodca Kim Čong-un, ktorý provokuje 
svet hrozbou odpálenia jadrových zbraní. Ako bezpečný prístav si investori 
vybrali prevažne zlato, no darilo sa aj rope či švajčiarskemu franku.  
 
V strede týždňa zaujali správy z amerického Kongresu, kde Senát schválil 
predĺženie dlhového stropu ( o 15.25 mld. $). Trumpova administratíva by tak 
získala ďalšie zdroje na financovanie svojej vlády. Na rade je Snemovňa 
reprezentantov, ktorá musí tento krok schváliť. USA sa akurát spamätávali 
z hurikánu Harvey, ktorý zatopil mesto Houston a už sa v Atlantickom oceáne 
sformoval hurikán Irma, ktorý spustošil mnohé karibské ostrovy a zamieril na 
Floridu. Predbežné odhady hovoria, že škody na majetku by mohli byť až 300 
miliárd dolárov, čo predstavuje 1.50% z HDP. O prvých následkoch po 
hurikáne hovorí aj počet Američanov, ktorý žiadajú o podporu 
v nezamestnanosti, ktorých počet sa zvýšil takmer na 300 000. Predstaviteľ 
FEDu – Dudley paradoxne uviedol, že vyčíňanie búrok bude mať v konečnom 
dôsledku „priaznivé dopady na ekonomiku USA“. 
 
Európski investori sledovali zasadnutie ECB, kde jej šéf Mario Draghi hovoril 
o menovej politike. Zatiaľ nepristúpili ani k zníženiu odkupov  ani k zvýšeniu 
úrokových sadzieb (hlavná refinančná sadzba: 0%, depozitná sadzba -0.40%), 
ale podľa niektorých predstaviteľov bude zníženie odkupu aktív 
(pravdepodobne zo súčasných 60 mld. € na 40. mld €) najbližším krokom 
centrálnej banky.  
Ku koncu týždňa sa prepadla hodnota ľahkej americkej ropy o viac ako 3%. 
Dôvodom je nečakaný nárast zásob čierneho zlata v USA ale aj dopad 
hurikánu Irma a vyhodnocovanie dôsledkov hurikánu Harvey.  

 

Makro Štát Ukazovateľ Za Odhad Aktuál Predtým 

6.9. GER Priemys. objednávky YY Júl 5.8% 5.0% 5.1% 

6.9. ITA Maloobchod YY Aug 1.2% 0.0% 1.5% 

7.9. EMU Hlavná úroková sadzba 7.9. 0.00% 0.0% 0.00% 

7.9. EMU Obj. nakup. aktív, mld. € Sep 60 60 60 

8.9. UK Priemys. produkcia YY Júl 0.4% 0.4% 0.3% 

11.9. RU HDP YY 2Q 2.5% - 2.5% 

12.9. UK Inflácia YY Aug 2.8% - 2.6% 

13.9. EMU Priemys. produkcia YY Júl 3.3% - 2.6% 

14.9. USA 
Nové žiadosti o podporu v 
nezamestnanosti 

Sep 300k - 298k 

14.9. CHI Maloobchod YY Aug 10.5% - 10.4% 

 

   
 

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: Marián Pisarčík, portfólio manažér. Tel.: +421 2 3226 6534. Fax: * 6910. E-mail: research@privatbanka, pisarcik@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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