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Peňažný trh 
Peňažný trh 

Piatok 1W (bps) 1Q (bps) 

Euribor 3M -0.40 4 -6 

Euribor 1Y -0.33 3 -11 

USD Libor 3M 2.14 1 -21 

USD Libor 1Y 2.05 10 -15 

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

Nemecko 3Y -0.76 15 -3 

Nemecko 10Y -0.45 19 -16 

Taliansko 3Y 0.01 9 -86 

Taliansko 10Y 
Y 

0.88 0 -127 

Slovensko 3Y -0.49 0 0 

Slovensko 10Y -0.29 14 -49 

USA 3Y 1.76 28 4 

USA 10Y 1.90 34 -16 

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

Svet 619 1.2 1.4 

Európa 392 1.2 1.8 

Nemecko 
(FRA) 

12 469 2.3 1.0 

Veľká Británia 7 367 1.2 -0.5 

USA 3 007 1.0 1.9 

Japonsko 21 988 3.7 3.4 

Česko 1 050 1.8 -0.3 

Poľsko 2 201 3.7 -4.7 

Maďarsko 40 285 -0.1 -0.3 

Rozvojové kr. 57 358 1.3 -1.4 

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

Ropa 60.22 -2.1 -7.6 

Zlato 1 489 -1.2 6.4 

Meď 5 975 2.4 0.1 

Pšenica 484 4.3 -10.7 

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

USD 1.107 0.4 -2.6 

GBP  0.886 -1.3 -0.7 

JPN 119.7 1.6 -1.9 

PLN 4.323 -0.4 1.6 

HUF 331.4 0.4 2.3 

CZK 25.85 0.0 0.9 
 

Nálada na trhu sa zlepšila, keď sa špekuluje o pozitívnom pokroku 
v obchodných rokovaniach medzi USA a Čínou, čo oficiálne oznámil aj 
americký minister financií Steven Mnuchin.   
 
Augustová jadrová inflácia v USA dosiahla 2.4% medziročne, najviac od roku 
2008. Rástli hlavne ceny v službách, v nájomnom, v zdravotníctve, čo evokuje 
dve veci  -  jednak nie je tlačená clami na čínsky dovoz a jednak naznačuje 
pokračujúci silný dopyt amerických domácností. Centrálna banka v USA 
pravdepodobne nebude musieť výrazne znižovať sadzby, a tak sme 
v uplynulom týždni videli silný rast výnosov amerických dlhopisov. 
 
Európska centrálna banka na svojom zasadnutí vo štvrtok uvoľnila svoju 
menovú politiku. Už teraz záporná sadzba na úložky komerčných bánk 
v centrálnej banke sa ďalej znižuje, ďalej od 1. novembra začne ECB opätovne 
vykupovať cenné papiere krajín eurozóny (opätovné kvantitatívne uvoľňovanie) 
v objeme 20 mld. EUR mesačne. Zároveň sa budú peniaze zo splatených 
cenných papierov reinvestovať do nákupu ďalších CP. ECB aj zjemní 
podmienky pre získanie strednodobých úverov pre komerčné banky. Upraví sa 
aj úročenie rezerv komerčných bánk. Tieto opatrenia boli celkovo miernejšie 
ako trh očakával. 
 
Podľa globálneho prieskumu spoločnosti Manpower o trhu práce chcú firmy 
prijímať nových zamestnancov najmä v Japonsku, Chorvátsku, na Taiwane, 
v USA, Grécku a Slovinsku. Slabšie plány  reportujú firmy najmä v Európe. 
 
Po útoku dronov na dve saudskoarabské ropné zariadenia klesla produkcia 
ropy v krajine o polovicu, 5% celosvetovo. Cena ropy okamžite vystrelila, 
aktuálne je Brent o 10% drahší ako v piatok.  

  

Makro Štát Ukazovateľ Za Odhad Aktuál Predtým 

9.9. RUS HDP YY 2Q 0.9% 0.9% 0.9% 

10.9. FRA Priemys. produkcia YY Júl 0.5% -0.2% -0.1% 

10.9. ITA Priemys. produkcia YY Júl 0.3% -0.7% -1.2% 

12.9. EMU Hlavná úroková sadzba 12.9. 0.00% 0.00% 0.00% 

13.9. USA Maloobchod MM Aug 0.2% 0.4% 0.8% 

17.9. GER Index dôvery ZEW Exp. Sep -38.0 - -44.1 

17.9. USA Priemys. produkcia MM Aug 0.2% - -0.2% 

18.9. USA Hlavná úroková sadzba 18.9. 2.00% - 2.25% 

19.9 UK Hlavná úroková sadzba 19.9. 0.75% - 0.75% 

19.9 USA Leading Index MM Aug 0.1% - 0.5% 

 

   
 

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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