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TÝŽDEŇ v skratke  9. – 15. nov. 2020 

 
Stalo sa 

Akcie pokračovali v raste, tentoraz kvôli 
vakcíne na koronavírus. Pfizer a BioNTech 
oznámili, že sa im podarilo úspešne dokončiť 
tretiu, poslednú, fázu testovania a čochvíľa 
požiadajú o oficiálnu registráciu na všeobecné 
použitie.  Tretí partner Pfizeru a BioNTechu, 
čínska Fosun Pharma, zastavila výskum 
svojej vakcíny a bude ponúkať vakcínu 
BioNTechu na čínskom trhu.  BioNTech sa na 
burze neobchoduje, akcie Pfizeru vzrástli 
behom týždňa o 6.1%. Americké akcie o 2.1% 
a svetové akcie (MSCI All Countries) o 2.2%. 
 
Aktuálne sa používa v obmedzenom režime 6 
vakcín týchto spoločností: Wuhan Institute of 
Biological Products, CanSinoBio, Sinopharm 
a Sinovac Biotech v Číne, Ministerstva 
zdravotníctva Ruska (Sputnik V) a Vektor 
v Rusku. Tieto vakcíny sú však zároveň stále  
v procese testovania a nie sú schválené podľa 
západných štandardov na všeobec. použitie. 
 
V tretej fáze testovania sa nachádza 12 
vakcín od spoločností:  Moderna + US Natio-
nal Institutes of Health, Pfizer + BioNTech + 
Fosun Pharma, CanSinoBio, Ministerstvo 
zdravotníctva Ruska (Sputnik V), Johnson & 
Johnson + Beth Israel Deaconess Medical 
Center, AstraZeneca + University of Oxford, 
Novavax, Medicago  + GlaxoSmithKline, Wu-
han Inst. of Biol. Products, Sinopharm, 
Sinovac, Bharat Biotech + Indian Council of 
Medical Research + National Instit. of Virology 
a Murdoch Children´s Research Institute.  
 
Vakcína sa testuje v piatich fázach. Nultá fáza 
spočíva v testovaní odozvy samotných buniek 
a potom zvierat (myši, opice). V prvej fáze sa 
podáva vakcína niekoľkým prísne 
kontrolovaným ľuďom či vyvolá reakciu 
imunitného systému. V druhej fáze sa vakcína 
podáva stovkám ľudí rozdeleným do skupín 
(deti, starší) či vakcína účinkuje rovnako. 
V tretej fáze sa podáva vakcína a placebo 
tisícom (až 50 000) ľudí vo viacerých 
skupinách (vek, rasa...), aby sa zistili všetky 
typy reakcií a nežiaducich účinkov. 
 
Stane sa 

Guvernérka ECB Christine Lagarde príde 
19.11. na rokovanie Výboru pre hospodárske 
a menové záležitosti Európskeho parlamentu. 

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

Hlavná sadzba FED 0.25 0.00 0.00 -1.50 

Hlavná sadzba ECB 0.00 0.00 0.00 0.00 

USA 10Y dlhopis 0.90 0.08 0.27 -0.93 

Nemecko 10Y dlhopis -0.55 0.07 -0.04 -0.21 

Taliansko 10Y dlhopis 0.67 0.03 -0.28 -0.57 

Slovensko 10Y dlhopis -0.33 0.05 -0.07 -0.42 

USA IG 5Y prirážka 54 1 -13 3 

USA HY 5Y prirážka 342 -24 -48 10 

EUR IG 5Y prirážka 52 -2 -4 2 

EUR HY 5Y prirážka 296 -30 -41 58 

Akcie - národné indexy   % % % 

USA / S&P 500 3 585 2.16 5.53 14.89 

Európa / Stoxx 600 385 5.13 5.50 -5.14 

Nemecko / DAX 13 077 4.78 2.44 -1.25 

Francúzsko / CAC 5 380 8.45 9.88 -9.41 

Taliansko / FTSEMIB 20 904 6.21 6.13 -11.38 

UK / FTSE 6 316 6.88 5.24 -13.51 

Japonsko / Nikkei 225 25 386 4.36 10.76 8.94 

Čína / Shanghai 3 310 -0.06 -2.09 14.48 

Rozvojové krajiny / MSCI 1 188 1.02 8.84 13.31 

Česko / PX 912 5.35 1.65 -15.84 

Maďarsko / BUX 37 335 5.49 3.58 -13.94 

Poľsko / WIG20  1 749 3.06 -3.91 -21.69 

Akcie – sektory / MSCI   % % % 

Energie 117 14.87 -4.66 -41.05 

Materiál 275 1.34 6.26 7.49 

Priemysel 282 4.72 10.69 3.07 

Bežná spotreba 326 0.42 5.15 24.98 

Základná spotreba 258 3.59 4.10 4.04 

Zdravotníctvo 299 1.47 3.83 13.82 

Finančníctvo 108 8.18 9.26 -11.91 

Informačné technológie 392 -0.50 3.14 36.71 

Telekomunikácie 92 1.04 6.68 16.51 

Utility 156 3.22 8.84 4.90 

Komodity   % % % 

Ropa Brent 42.8 8.44 -3.54 -32.42 

Zlato 1 889 -3.18 -2.64 28.67 

Všetky komodity / index 2 049 3.04 1.69 -13.96 

Energie / index 184 6.75 -7.57 -51.09 

Drahé kovy / index 2 321 -3.04 -4.55 29.10 

Priemyselné kovy / index 1 254 1.19 5.76 9.03 

Pôdohospodárstvo /index 813 1.69 12.85 11.75 

Meny   % % % 

USD 1.183 -0.34 0.31 7.09 

GBP  0.897 -0.59 -0.44 4.73 

CHF 1.080 1.07 0.44 -1.26 

JPN 123.9 0.93 -0.77 3.03 

CNY 7.812 -0.54 -4.20 0.85 

CZK 26.42 -0.55 1.35 3.21 

HUF 357.7 -0.31 1.93 6.86 

PLN 4.482 -0.65 1.52 4.83 
 

  
Všimli sme si 

Spoločný podiel najväčších členov amerického akciového 
indexu S&P 500 aktuálne dosahuje 23%, čo je oveľa viac 
ako to bol posledný rekord v roku 2000 (necelých 19%). 
 
Zaujímavé je, že aj vtedy a aj dnes sa medzi najväčšími 
firmami v indexe nachádza spoločnosť Microsoft.  
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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. 
 

 


