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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 0 

USD Libor 12M 2,83 1 6 

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

Nemecko 3Y -0,46 0 -3 

Nemecko 10Y 0,41 0 -15 

Taliansko 3Y 1,41 25 145 

Taliansko 10 Y 2,93 18 106 

Slovensko 3Y -0,52 8 -6 

Slovensko 10 
Y 

0,83 1 1 

USA 3Y 2,73 -3 4 

USA 10Y 2,95 -1 -2 

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

MSCI World 603 -0,1 1,1 

Stoxx 600 Eur. 389 -0,7 -0,8 

DAX (GER) 12 616 -1,9 -3,0 

FTSE 100 (UK) 7 659 -0,5 -0,8 

S&P 500 
(USA) 

2 840 0,8 4,1 

NKY 225 (JAP) 22 525 -0,8 -1,0 

PX (CZE) 1 092 -0,1 -1,3 

WIG 20 (POL) 2 287 -0,2 -1,8 

BUX (HUN) 36 760 2,3 -2,3 

MSCI EM 58 600 -1,4 -5,5 

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

Ropa 73,21 -1,5 -5,1 

Zlato 1 214 -0,8 -7,9 

Meď 6 206 -1,4 -10,6 

Pšenica 580 5,4 7,9 

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

USD 1,157 -0,8 -3,1 

GBP  0,890 0,1 0,9 

JPN 128,7 -0,6 -1,5 

PLN 4,262 -0,5 -0,1 

HUF 320,2 -0,7 1,5 

CZK 25,62 -0,1 0,5 
 

Úvod nového týždňa bol pokojný, dovolenkový - investori sledovali zasadnutie 
Americkej centrálnej banky, ktorá ale podľa očakávaní nezmenila nastavenie 
monetárnej politiky a ponechala sadzby na rovnakej úrovni. Zmenou v rétorike 
bol pojem „silný rast“ ekonomiky oproti predošlému „solídnemu rastu“. 
K zmene v hlavnej úrokovej sadzby pristúpila Bank of England, ktorá zvýšila 
sadzbu o štvrť percentuálneho bodu z 0.50 % na 0.75 %. K zvýšeniu sadzieb 
pristúpila aj Česká národná banka. Európska centrálna banka plánuje 
ponechať sadzby bez zmeny minimálne do konca leta 2019. 
 
Výsledková sezóna je v plnom prúde. Zaujala spoločnosť Apple, ktorá po raste 
akcií o 8 % prekonala ako prvá firma vôbec trhovú kapitalizáciu jeden bilión 
dolárov. Rastom zisku o 67 % (6.89 mld. $) prekvapila spoločnosť Berkshire 
Hathaway. 
 
Americký trh práce zverejnil dáta, ktoré vyhodnocujeme zmiešane. Kým počet 
nových pracovných miest zaostal za očakávaniami, nezamestnanosť klesla na 
3.90 %. Nemecký trh práce eviduje nezamestnanosť na úrovni 5.20 %. V 
eurozóne inflácia rastie tempom 2.10 %. Jadrová inflácia (očistená od 
regulovaných cien energií, potravín...) je len na úrovni 0.90 %.  
 
Uplynulý týždeň rezonovala ešte jedna téma, a tou sú clá. Momentálne sa 
Peking a Biely dom predháňajú v tom, kto uvalí vyššie clá. Donald Trump chce 
uvaliť clo vo výške až 25 % (oproti pôvodným 10 %), na čo Čína reagovala 
zoznamom amerických tovarov vo výške 60 mld. $, na ktoré by uvalila clo ona. 
Prepad čínskych akcií (- 18.80% od začiatku roka) a oslabenie meny má za 
následok aj to, že čínsky akciový trh sa prepadol čo do veľkosti za japonský.      
  

 

Makro Štát Ukazovateľ Za Odhad Aktuál Predtým 

30.7. IT Aukcia 10Y Italy bonds 30.7. - 2.87% 2.77% 

31.7. CHI Index dôvery PMI Manuf. Júl 51.3 51.2 51.5 

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

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

3.8. USA Miera nezamestnanosti Júl 3.9% 3.9% 4.0% 

7.8. AUS Hlavná úroková sadzba 7.8. 1.5% - 1.5% 

7.8. CAN Ivey PMI Júl 64.2 - 63.1 

8.8 USA Zásoby ropy 8.8. -2.794M - 3.803M 

9.8. JAP HDP YY Q2 1.4% - -0.6% 

10.8. GB HDP YY Q2 1.3% - 1.2% 

 

   
 

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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