
Prognózy Privatbanky

odhad k 11.7.2007 2005 2006 2007f 2008f

Slovensko

Rast HDP (v stálych cenách, %) 6,0 8,3 8,5 7,3

Priemerná mesačná mzda (nominálny rast, %) 7,2 6,3 6,1 5,0

Konečná spotreba vlády (reálny rast, %) -0,6 4,1 3,5 3,8

Tvorba hrubého fixného kapitálu (reálny rast, %) 17,5 7,3 6,1 4,9

Bilancia bežného účtu platobnej bilancie (% HDP) -8,6 -8,5 -4,1 -1,3

Priemerná mesačná mzda (nominálny rast, %) 9,2 8,6 7,3 6,7

Miera nezamestnanosti (VZPS, priemer, %) 16,2 13,3 10,4 9,3

Spotrebiteľská inflácia (medziročný rast, %) 3,7 4,2 2,3 2,9

Jadrová inflácia (medziročný rast, %) 1,7 2,7 2,8 3,0

Dvojtýždňová sadzba NBS pre repo tendre (koniec obdobia, %) 3,00 4,75 4,50 4,50

Jednomesačný BRIBOR (priemer, %) 2,97 4,13 4,35 4,59

Výnos desaťročného štátneho dlhopisu (priemer, %) 3,72 4,59 4,62 4,68

Kurz SKK/EUR (priemer) 38,55 37,18 33,68 32,37

Kurz SKK/USD (priemer) 31,06 29,64 25,17 24,85

Eurozóna

Refinančná sadzba ECB (koniec obdobia, %) 2,25 3,50 4,50 4,50

Jednomesačný EURIBOR (priemer, %) 2,15 2,94 4,11 4,61

Výnos desaťročného nemeckého štátneho dlhopisu (priemer, %) 3,38 3,78 4,38 4,54

USA

US Fed Funds sadzba (koniec obdobia, %) 4,25 5,25 5,25 5,00

Jednomesačný USD Libor (priemer, %) 3,41 5,09 5,33 5,17

Výnos desaťročného vládneho dlhopisu (priemer, %) 4,29 4,79 4,92 5,10

Hoci sú vyššie uvedené informácie poskytnuté pri použití najvyšších profesionálnych štandardov, Privatbanka nemôže ručiť 
za ich správnosť. Prosím, zoberte na vedomie, že aktuálne údaje sa môžu líšiť od prognóz a každá takáto odchýlka môže 
byť pozitívna alebo negatívna. Prognózy, z ich podstaty, sú predmetom rizika a neistoty. Táto informácia nepredstavuje 
ponuku na nákup alebo predaj cenného papiera alebo iného finančného nástroja. 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 informáciu prijať. Privatbanka nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody v súvislosti 
s touto informáciou. Právo meniť akúkoľvek formuláciu kedykoľvek a bez upozornenia vopred je vyhradené.


