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TÝŽDEŇ v skratke  23. – 29. mar. 2020 

 
Stalo sa 

O podporu v nezamestnanosti požiadalo 
v USA v 12. týždni takmer 3.3 milióna ľudí, 
najviac v meranej histórii od roku 1967. 
Predchádzajúci rekord sa datuje do roku 
1982, kedy pribudlo v priebehu týždňa 700 
tis. nezamestnaných, čo je v prepočte na 
dnešný počet pracujúcich len 1.2 mil. ľudí. 
Nezamestnanosť rástla vo všetkých 
amerických štátoch, ale veľmi nerovno-
merne. V Utahu sa takmer nezmenila (+9), 
ale napríklad v Pensylvánii bol rast prudký 
(+363 tis). V najpočetnejšej Kalifornii pribudlo 
menej nezamestnaných ako vo viacerých 
iných štátoch, čo potvrdzuje, že štruktúra 
lokálnej ekonomiky hrá významnú úlohu - 
„digitalizované“ štáty s vyššou pridanou 
hodnotou produkcie sú ohrozené menej. 
Takýto vývoj bude mať aj politické dôsledky 
pre Donalda Trumpa.  
 
Americký akciový index Dow Jones zažil v 
utorok najlepší deň od roku 1933, vzrástol 
o vyše 11%, pretože sa americký Kongres 
dohodol na masívnej stimulácii ekonomiky v 
sume 2 bil. USD. Zahŕňa priame platby 
obyvateľom s nízkym príjmom, odklad 
študentských pôžičiek, zvýšenie podpory 
v nezamestnanosti, garancie úverov, dotácie 
pre nemocnice a letecký priemysel atď. 
Okrem vlády hospodárstvo USA masívne 
stimuluje centrálna banka, programy na 
podporu likvidity sú komplexné a v podstate 
neobmedzené. Vrchol epidémie je v USA 
ešte v nedohľadne, ale zdá sa, inštitúcie sú 
adaptované. 
  
Masívne opatrenia chystajú aj iné štáty, aj 
v Európe. Reakcia ECB bola spočiatku 
rozpačitá - najprv 12.3. sľúbila QE za 120 
mld. EUR, ale potom ho 19.3. zvýšila o 750 
mld. EUR. K dispozícii dáva likviditu 3 bil. 
EUR za -0.75% a uvoľnila aj bankový kapitál 
za 120 mld. EUR. Zároveň slovne 
intervenovala, tzn. prisľúbila akékoľvek 
zmeny vo svojej politike tak, aby bola 
v eurozóne zabezpečená likvidita.  
 
Stane sa 

Koronavírus zostane hlavnou témou 
v správach a aj opatrenia vlád a centrálnych 
bánk na zachovanie likvidity v ekonomikách.  
 

 

  
  Aktuál W/W Q/Q YTD 
Fixed income %/bps pp/bps pp/bps pp/bps 

Hlavná sadzba FED 0.25 0.00 -1.50 -2.25 

Hlavná sadzba ECB 0.00 0.00 0.00 0.00 

USA 10Y dlhopis 0.67 -0.17 -1.11 -1.73 

Nemecko 10Y dlhopis -0.47 -0.15 -0.20 -0.40 

Taliansko 10Y dlhopis 1.33 -0.30 -0.02 -1.16 

Slovensko 10Y dlhopis 0.37 -0.09 0.24 -0.20 

USA IG 5Y prirážka 111 -40 65 48 

USA HY 5Y prirážka 622 -217 341 273 

EUR IG 5Y prirážka 93 -15 49 27 

EUR HY 5Y prirážka 558 -76 347 282 

Akcie - národné indexy   % % % 

USA / S&P 500 2 541 10.26 -21.43 -10.33 

Európa / Stoxx 600 311 6.09 -25.68 -17.99 

Nemecko / DAX 9 633 7.88 -27.13 -16.43 

Francúzsko / CAC 4 351 7.48 -28.01 -18.67 

Taliansko / FTSEMIB 16 823 6.93 -29.03 -20.97 

UK / FTSE 5 510 6.16 -27.71 -24.30 

Japonsko / Nikkei 225 19 389 17.14 -18.04 -8.57 

Čína / Shanghai 2 772 0.97 -10.10 -10.31 

Rozvojové krajiny / MSCI 843 4.89 -25.03 -20.37 

Česko / PX 781 5.74 -30.34 -27.29 

Maďarsko / BUX 32 065 3.57 -30.51 -23.08 

Poľsko / WIG20  1 476 -0.84 -32.11 -36.17 

Akcie – sektory / MSCI   % % % 

Energie 107 13.47 -47.75 -50.15 

Materiál 192 8.42 -25.43 -20.68 

Priemysel 204 12.37 -26.16 -18.05 

Bežná spotreba 211 10.61 -21.79 -12.63 

Základná spotreba 216 4.12 -14.11 -8.01 

Zdravotníctvo 235 7.35 -14.49 -4.23 

Finančníctvo 88 10.27 -30.43 -21.30 

Informačné technológie 257 10.74 -15.44 4.12 

Telekomunikácie 65 6.10 -19.70 -8.90 

Utility 133 11.97 -13.08 -5.99 

Komodity   % % % 

Ropa Brent 24.9 -7.60 -63.66 -63.55 

Zlato 1 628 8.64 4.89 25.98 

Všetky komodity / index 1 695 1.58 -31.61 -29.39 

Energie / index 171 -2.57 -56.54 -55.20 

Drahé kovy / index 1 754 14.86 -8.71 8.93 

Priemyselné kovy / index 964 -0.04 -17.22 -22.47 

Pôdohospodárstvo /index 667 1.54 -11.57 -10.36 

Meny   % % % 

USD 1.114 4.24 -0.18 -0.69 

GBP  0.894 -2.92 4.74 3.85 

CHF 1.060 0.50 -2.32 -5.05 

JPN 120.3 1.48 -0.17 -3.26 

CNY 7.832 2.91 0.69 3.94 

CZK 27.37 0.43 7.99 6.00 

HUF 356.0 2.01 7.98 10.85 

PLN 4.535 -0.04 6.81 5.35 
 

  
Všimli sme si 

Aktuálne k 30.3. je podľa Združenia automobilových výrobcov 
v Európe uzatvorením tovární postihnutých 1.1 mil. 
pracovných miest z celkových 2.6 mil. miest v auto sektore.  
 
Najviac je zasiahnuté Nemecko, kde je doma 570 tis. ľudí 
a za 18 „nepracovných“ dní sa nevyrobilo 360 tis. 
automobilov. Na Slovensku je zasiahnutých približne 20 tis. 
zamestnancov, strata produkcie za 12 pracovných dní je 52.4 
tis. áut. V Česku zostalo doma 45 tis. zamestnancov, strata 
produkcie za 13 dní je 77.7 tis. automobilov.   

 
Zdroj: ACEA 
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Poznámky: Aktuál = koniec aktuálneho pracovného týždňa (piatok). W/W = zmena za 1 týždeň, Q/Q = zmena za 1 štvrťrok (12 týždňov). YTD 
(year to date) = zmena od začiatku roka. Sadzby FEDu, ECB a výnosy štátnych dlhopisov sú v percentách, ich zmeny v percentuálnych bodoch 
(pp). Prirážky korporátnych dlhopisov a ich zmeny sú v bps – bázických bodoch (stotinách percentuálneho bodu).  IG (investment grade)  = 
korporáty s kompozitným ratingom na investičnom stupni. HY (high yield) = korporáty s kompozitným ratingom na špekulatívnom stupni. Pri 
akciách, komoditách a EUR je zmena v percentách.  MSCI Emerging Markets je v USD. Cenou ropy je okamžitá (spotová) cena Brent v USD za 
barel. Cena zlata je spotová, v USD za trójsku uncu. Komoditné indexy = RICI All Commodities, RICI Energy, RICI Precious metals, RICI 
Industrial metals, RICI Agriculture. Pri fixed income je zelenou farbou písma vyznačený pokles hodnôt (pokles výnosov a prirážok = rast ceny 
dlhopisov), pri akciách a komoditách je takto označený rast hodnôt. Pri EUR je zelenou farbou vyznačené posilnenie EUR voči mene. 
 
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. 
 

 


