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Peňažný trh 
Peňažný trh 

Piatok 1W (bps) 1Q (bps) 

Euribor 3M -0,31 0 1 

Euribor 1Y -0,12 0 4 

USD Libor 3M 2,79 -2 31 

USD Libor 1Y 3,02 5 0 

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

Nemecko 3Y -0,56 1 -10 

Nemecko 10Y 0,24 3 -22 

Taliansko 3Y 1,08 -5 -76 

Taliansko 10Y 
Y 

2,85 -4 -63 

Slovensko 3Y -0,71 1 -15 

Slovensko 10Y 0,80 5 -21 

USA 3Y 2,52 4 -47 

USA 10Y 2,70 3 -49 

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

Svet 550 2,7 -4,5 

Európa 349 1,7 -3,3 

Nemecko 
(FRA) 

10 887 1,1 -5,8 

Veľká Británia 6 918 1,2 -1,9 

USA 2 596 2,5 -6,2 

Japonsko 20 360 4,1 -9,6 

Česko 1 011 0,7 -6,3 

Poľsko 2 335 2,2 6,3 

Maďarsko 40 886 1,8 10,0 

Rozvojové kr. 54 930 3,5 1,9 

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

Ropa 60,48 6,0 -24,2 

Zlato 1 288 0,2 4,9 

Meď 5 942 0,4 -4,5 

Pšenica 520 0,5 -2,8 

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

USD 1,147 0,6 -0,4 

GBP  0,893 -0,3 1,4 

JPN 124,4 0,6 -4,0 

PLN 4,294 0,1 0,0 

HUF 321,3 0,1 -0,6 

CZK 25,56 0,0 -1,2 
 

Uplynulý týždeň sa niesol v zmiešanom duchu, avšak nálada na finančných 
trhoch bola pozitívna, podporená rokovaniami medzi čínskou a americkou 
stranou ohľadom ich výmeny tovarov a služieb. Objavili sa správy, že Čína 
zníži clá na dovážané americké automobili a zníži dane a poplatky pre 
domácich výrobcov, aby tak podporila ekonomiku. Spomaľovanie globálnej 
ekonomiky je totiž hlavnou témou začínajúceho roka. Investori sa obávajú, že 
rok 2019 bude slabší, pocítila to napríklad spoločnosť Apple, ktorej hrozia 
slabšie tržby. 
 
Prekvapením resp. zaujímavosťou minulotýždňového obchodovania je ropa, 
ktorá napríklad v stredu vzrástla o viac ako 5 % a od 1. januára bola tak o 15 
% drahšia. Ku koncu týždňa však mierne korigovala.  
 
Dôležitou témou bolo aj zasadnutie FED-u a vyjadrenie šéfa banky J. Powella 
ohľadom menovej politiky a úrokových sadzieb. Podľa jeho slov je možné, že 
so zvyšovaním budú tento rok opatrnejší a budú brať ohľad aj na finančné trhy 
respektíve akciové indexy. 
 
Nie celkom pozitívnou správou zo zámoria je prebiehajúci „shutdown“, kedy je 
čiastočne pozastavené financovanie ( mzdy) federálnych inštitúcií – čo sa týka 
okolo 800 000 zamestnancov. Dôvodom je najmä prebiehajúci spor D. Trumpa 
ohľadom financovania múru medzi USA a Mexikom, vo výške 5.7 mld. $. Kvôli 
financovaniu je dokonca ochotný vyhlásiť výnimočný stav v krajine.  
 
Makrodáta z USA boli zmiešané, inflácia klesla pod 2 %, indikátori dôvery 
v službách takisto klesli. Lepšie údaje boli napríklad ohľadom počtu žiadostí 
o podporu v nezamestnanosti.  

  

Makro Štát Ukazovateľ Za Odhad Aktuál Predtým 

9.1. CAN Hlavná úroková sadzba 9.1. 1.75% 1.75% 1.75% 

9.1. UK Príhovor guvernéra 9.1. - - - 

9.1. USA FOMC Minutes 9.1. - - - 

10.1. USA Príhovor guvernéra 10.1. - - - 

11.1. USA Jadrová inflácia YY Dec 2.2% 2.20% 2.2% 

15.1 EMU Príhovor M. Draghiho Jan - - - 

15.1 UK Hlasovanie o brexite 15.1 - - - 

16.1 USA Maloobchod Dec 0.2% - 0.2% 

17.1 EMU Inflácia Dec 1.6% - 1.6% 

17.1 CHI HDP Q4 6.4% - 6.5% 

 

   
 

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: 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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