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Peňažný trh 
Peňažný trh 

Piatok 1W (bps) 1Q (bps) 

Euribor 3M -0.33 0 0 

Euribor 1Y -0.19 0 0 

USD Libor 3M 2.29 9 60 

USD Libor 1Y 2.67 5 56 

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

Nemecko 3Y -0.44 -3 11 

Nemecko 10Y 0.53 -4 10 

Taliansko 3Y -0.04 -10 -13 

Taliansko 10Y 
Y 

1.88 -11 -14 

Slovensko 3Y -0.39 1 24 

Slovensko 10Y 0.82 0 0 

USA 3Y 2.40 -4 43 

USA 10Y 2.81 -3 41 

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

Svet 566 -4.7 -3.8 

Európa 366 -3.1 -6.0 

Nemecko 
(FRA) 

11 886 -4.1 -8.0 

Veľká Británia 6 922 -3.4 -10.0 

USA 2 588 -6.0 -3.2 

Japonsko 20 618 -4.9 -9.4 

Česko 1 108 -1.0 2.7 

Poľsko 2 257 -1.2 -8.3 

Maďarsko 36 940 -5.0 -6.2 

Rozvojové kr. 61 290 -3.2 0.7 

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

Ropa 70.45 6.4 5.4 

Zlato 1 347 2.5 3.4 

Meď 6 660 -3.3 -8.1 

Pšenica 460 -1.6 4.5 

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

USD 1.235 0.5 2.9 

GBP  0.874 -0.8 -1.6 

JPN 129.4 -0.7 -4.3 

PLN 4.228 0.3 1.2 

HUF 312.9 0.6 0.7 

CZK 25.43 0.0 -0.3 
 

Akcie v uplynulom týždni prudko strácali, keď sa nakopilo viacero negatívnych 
faktorov – hrozba obchodnej vojny medzi USA a Čínou, zvyšovanie úrokových 
sadzieb v USA,  slabšie makročísla z eurozóny a aj napätie medzi Saudskou 
Arábiou a Iránom, ktoré (spolu s obchodnou vojnou) zvýšili ceny ropy. 
 
Donald Trump vo štvrtok oznámil, že uvalí clo v sume 60 mld. USD ročne  na 
dovoz z Číny. Clo má byť reakciou na obrovský obchodný schodok USA 
v obchode s Čínou (v roku 2017 dovoz z Číny do USA 506 mld. USD, opačne 
130 mld. USD, schodok 376 mld. USD) a aj na nekalé obchodné praktiky Číny 
voči americkým spoločnostiam. Tie boli spomenuté v pravidelnej správe 200 
členného poradného orgánu prezidenta Trumpa „Office of the US Trade 
Representative“, ktorý identifikuje prekážky pre americké firmy v medzi-
národnom obchode. Americký prezident má právomoc tieto clá stanoviť, 
Kongres nie, ale na druhej strane môže prezidentovi tuto právomoc odobrať. 
Nespokojnosť s clami vyjadrili mnohí, aj z republikánskeho tábora. 
    
Americká centrálna banka v súlade očakávaniami zvýšila sadzby. Vo svojej 
aktualizovanej makroprognóze na roky 2018 – 2020 zlepšila výhľad rastu 
a nezamestnanosti, zvýšila odhadovanú infláciu a aj odhadované úrokové 
sadzby. Trh sa vyšších sadzieb zľakol, ale netreba zabúdať, že FED (a 
akákoľvek iná centrálna banka) sa rozhoduje podľa aktuálneho výhľadu 
a v prípade zhoršujúceho sa výhľadu sadzby nezvýši).  
 
Eurozóna zažíva sériu nepriaznivých makrospráv – horších v porovnaní 
s predchádzajúcimi hodnotami a aj v porovnaní s očakávaniami. Ide 
predovšetkým o indexy dôvery v priemysle či v iných segmentoch ekonomiky, 
ktoré naznačujú budúci vývoj „skutočných“ dát. 

 

Makro Štát Ukazovateľ Za Odhad Aktuál Predtým 

20.3. UK Spotreb. inflácia YY Feb 2.8% 2.7% 3.0% 

21.3. USA Hlavná úroková sadzba 21.3. 1.75% 1.75% 1.50% 

21.3. BRA Hlavná úroková sadzba 21.3. 6.50% 6.50% 6.75% 

22.3. GER Index očakávaní IFO Mar 104.4 104.4 105.4 

22.3. UK Hlavná úroková sadzba 22.3. 0.50% 0.50% 0.50% 

28.3. USA Revízia HDP QQ p.a.  4Q 2.7% - 2.5% 

29.3. JAP Maloobchod YY Feb 1.7% - 1.5% 

29.3. TUR HDP YY 4Q 6.5% - 11.1% 

29.3. GER Zmena zamestnanosti Mar -15K - -22K 

30.3. JAP Priemys. produkcia YY Feb 2.3% - 2.5% 

 

   
 

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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