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Peňažný trh 
Peňažný trh 

Piatok 1W (bps) 1Q (bps) 

Euribor 3M -0.40 -1 1 

Euribor 1Y -0.27 -1 9 

USD Libor 3M 1.90 0 -24 

USD Libor 1Y 1.96 -4 -7 

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

Nemecko 3Y -0.67 -3 27 

Nemecko 10Y -0.33 -7 34 

Taliansko 3Y 0.31 21 -6 

Taliansko 10Y 
Y 

1.23 4 -8 

Slovensko 3Y -0.34 -2 15 

Slovensko 10Y 0.09 -7 49 

USA 3Y 1.61 -9 16 

USA 10Y 1.83 -11 30 

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

Svet 639 0.3 8.7 

Európa 406 0.2 9.3 

Nemecko 
(FRA) 

13 242 0.1 14.0 

Veľká Británia 7 303 -0.8 2.9 

USA 3 120 0.9 9.6 

Japonsko 23 303 -0.4 12.5 

Česko 1 083 0.4 3.6 

Poľsko 2 234 -1.0 6.2 

Maďarsko 43 385 -0.1 9.8 

Rozvojové kr. 58 577 -1.2 6.7 

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

Ropa 63.30 1.3 6.7 

Zlato 1 468 0.6 -3.8 

Meď 5 849 -1.2 3.8 

Pšenica 506 -1.6 4.7 

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

USD 1.105 0.3 -0.8 

GBP  0.857 -0.7 -5.8 

JPN 120.2 -0.1 2.3 

PLN 4.275 0.3 -2.3 

HUF 334.7 0.3 1.7 

CZK 25.60 0.5 -1.0 
 

Akcie pokračovali v raste aj v uplynulom týždni. Americký index S&P 500 sa 
prvýkrát v histórii dostal nad 3100 bodov, od začiatku roka „zarobil“ už 25%. 
Rástol aj európsky Stoxx 600, ten je najsilnejší od roku 2015 a od začiatku 
roku 2019 je vyššie o 20%.  
 
Za dobrou náladou stojí postupne miznúci strach z recesie, spoliehanie sa na 
prípadné ďalšie znižovanie úrokových sadzieb v USA a investori si pomaly 
zvykajú aj na „nový normál“ pokračujúcej americko – čínskej obchodnej vojny.  
 
Makročísla sú zmiešané. Nemecký HDP prekvapil pozitívne a krajina sa 
navzdory niektorým očakávaniam nateraz recesii vyhla. Zlepšili sa aj 
očakávania ďalšieho vývoja podľa indexu ZEW. Na druhej strane ale negatívne 
prekvapila medziročným poklesom priemyselná produkcia v USA. Spomalenie 
rastu hlási aj čínsky priemysel.  
 
V Hong Kongu pokračujú niekoľko mesiacov trvajúce protesty, zatiaľ hlásia dve 
priame obete a v súvislosti s nimi sa spomína aj niekoľko samovrážd. Na 
počiatku hnutia stojí vražda 20 ročného dievčaťa na Taiwane, z ktorej je 
obvinený hongkonský občan Čan Tong-kai. Pred trestom ušiel do Hong Kongu, 
ktorý nemá s Taiwanom zmluvu o vydávaní podozrivých. A práve Čína sa 
ponúkla, že vypracuje zmluvu, ktorá umožní vydávať Hongkončanov nielen do 
Číny, ale aj do tretích krajín. To ale obyvatelia ostrovného štátu považujú za 
hrubé narušenie princípu „Jedna krajina, dva systémy“ (Hong Kong má na 50 
rokov od roku 1997 do 2047 garantovaný svoj vlastný právny systém, slobodu 
slova a pod., potom sa má do Číny integrovať) a za zámienku Číny ničiť 
svojich vlastných nepriateľov v Hong Kongu. Medzitým už Čína návrh zmluvy 
stiahla, protestujúci teraz požadujú prepustenie zadržaných.  

  

Makro Štát Ukazovateľ Za Odhad Aktuál Predtým 

12.11. GER Index očakávaní ZEW Nov -13.0 -2.1 -22.8 

13.11. EMU Priemys. produkcia YY Sep -2.3% -1.7% -2.8% 

14.11. CHI Priemys. produkcia YY Okt 5.4% 4.7% 5.8% 

14.11. GER HDP YY 3Q 0.5% 0.5% 0.3% 

15.11. USA Priemys. produkcia MM Okt -0.4% -0.8% -0.3% 

19.11. ITA Priemys. objednávky YY Sep - - -10.0% 

20.11. USA Zápisnica zo zasad. FEDu 30.10. - - - 

21.11. USA Leading Index MM Okt -0.2% - -0.1% 

22.11. EMU Index PMI Manufacturing Nov 46.4 - 45.9 

22.11. USA Index PMI Manufacturing Nov 51.5 - 51.3 

 

   
 

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 n ie 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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