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

Euribor 3M -0,32 0 1 

Euribor 1Y -0,18 0 1 

USD Libor 3M 2,34 0 -3 

USD Libor 12M 2,82 2 4 

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

Nemecko 3Y -0,47 9 -4 

Nemecko 10Y 0,40 3 -14 

Taliansko 3Y 1,15 16 124 

Taliansko 10 Y 2,74 15 95 

Slovensko 3Y -0,59 -1 -15 

Slovensko 10 
Y 

0,82 -1 1 

USA 3Y 2,76 8 13 

USA 10Y 2,95 6 0 

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

MSCI World 604 0,8 3,2 

Stoxx 600 Eur. 392 1,7 1,3 

DAX (GER) 12 860 2,4 0,3 

FTSE 100 (UK) 7 701 0,3 1,8 

S&P 500 
(USA) 

2 819 0,6 5,8 

NKY 225 (JAP) 22 713 0,1 1,1 

PX (CZE) 1 093 0,7 -0,4 

WIG 20 (POL) 2 291 4,9 2,6 

BUX (HUN) 35 944 2,2 -5,2 

MSCI EM 59 449 1,4 -1,8 

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

Ropa 74,29 1,7 -0,8 

Zlato 1 223 -0,7 -7,0 

Meď 6 297 2,4 -7,7 

Pšenica 531 2,8 -2,1 

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

USD 1,166 -0,6 -2,5 

GBP  0,889 -0,4 0,6 

JPN 129,5 -0,9 -0,8 

PLN 4,286 -0,8 0,9 

HUF 322,5 -1,0 2,7 

CZK 25,64 -0,9 0,6 
 

Uplynulý týždeň sa niesol v duchu výsledkovej sezóny firiem, ktoré skončili 
podľa očakávaní alebo lepšie (80 % zatiaľ reportovaných spoločností z S&P 
500 má lepšie výsledky) a akcie vzrástli, na druhej strane niektoré nenaplnili 
očakávania analytikov. Veľké straty utrpeli firmy ako Facebook a Twitter, ktoré 
nepritiahli toľko nových užívateľov, ako predpokladali odhady, preto sa 
hodnota akcií prepadla o viac ako 20 %. Pre Facebook to znamenalo stratu 
vyše 100 miliárd dolárov v trhovej kapitalizácii firmy. 
 
Počas týždňa sme sledovali aj statusy na Twitteri amerického prezidenta D. 
Trumpa, ktorý nešetril snáď nikoho. Obul sa do Amazonu kvôli nízkym cenám 
za prepravu zásielok, do Iránu za jeho jadrový program, do kurzu eura a 
čínskeho juanu, ktorými je podľa jeho slov manipulované. Nevynechal ani 
kritiku FEDu a takisto sa mu nepáči sila doláru. Koncom týždňa však 
prekvapila dohoda medzi J.C. Junckerom a D. Trumpom o odstraňovaní 
obchodných bariér a takisto nové clá na automobily z Európy sú zatiaľ 
v nedohľadne. V piatok však povedal, že je ochotný ochromiť vládu, ak 
nenájde podporu pre riešenie imigračnej politiky, vrátane výstavby plota medzi 
USA a Mexikom.  
 
Zo zasadnutia ECB sme sa nedozvedeli nové informácie, stále platí nastavenie 
súčasnej monetárnej politiky. Banka sadzby nebude zvyšovať minimálne do 
konca leta budúceho roka. Objem odkupov dlhopisov sa má v septembri zúžiť 
z 30 na 15 mld. eur a takto to bude pokračovať do konca roka a od januára 
2019 prestane odkupovať dlhopisy do svojej bilancie úplne. 
  
Z významných makrodát sme sledovali HDP USA, ktoré dopadlo na výbornú. 
V druhom kvartáli rástla americká ekonomika tempom 4.10 %, čo je síce 
mierne pod odhadmi, ale každopádne to je solídne číslo.     

 

Makro Štát Ukazovateľ Za Odhad Aktuál Predtým 

24.7. EMU Index dôvery PMI Comp. Júl 54.8 54.3 54.9 

24.7. TUR Hlavná úroková sadzba 24.7. 18.75% 17.75% 17.75% 

26.7. ECB Hlavná úroková sadzba 26.7. 0.00% 0.00% 0.00% 

27.7. FRA HDP YY 2Q 1.9% 1.7% 2.2% 

27.7. USA HDP QQ p.a. 2Q 4.3% 4.1% 2.0% 

30.7. IT Aukcia 10Y Italy bonds 30.7. - - 2.77% 

31.7. CHI Index dôvery PMI Manuf. Júl 51.4 - 51.5 

1.8. USA Hlavná úroková sadzba Aug 2.0% - 2.0% 

2.8. GB Hlavná úroková sadzba Aug 0.75% - 0.5% 

3.8. USA Miera nezamestnanosti Júl 3.9% - 4.0% 

 

   
 

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: 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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