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Peňažný trh 
Peňažný trh 

Piatok 1W (bps) 1Q (bps) 

Euribor 3M -0.35 0 -4 

Euribor 1Y -0.21 0 -10 

USD Libor 3M 2.32 -3 -27 

USD Libor 1Y 2.18 -2 -57 

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

Nemecko 3Y -0.76 -3 -20 

Nemecko 10Y -0.33 -4 -33 

Taliansko 3Y 0.82 -5 -1 

Taliansko 10Y 
Y 

2.10 -5 -38 

Slovensko 3Y -0.49 0 0 

Slovensko 10Y 0.16 -5 -43 

USA 3Y 1.71 -2 -58 

USA 10Y 2.01 -5 -49 

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

Svet 610 -0.2 0.4 

Európa 385 0.0 -0.9 

Nemecko 
(FRA) 

12 399 0.5 3.2 

Veľká Británia 7 426 0.2 -0.3 

USA 2 942 -0.3 1.7 

Japonsko 21 276 0.1 -2.4 

Česko 1 042 -1.1 -4.1 

Poľsko 2 328 0.8 -1.0 

Maďarsko 40 279 -0.3 -3.7 

Rozvojové kr. 58 072 -0.1 -2.9 

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

Ropa 66.55 2.1 -5.4 

Zlato 1 409 0.7 9.1 

Meď 5 993 0.4 -6.4 

Pšenica 527 -0.7 10.5 

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

USD 1.137 0.0 1.4 

GBP  0.896 0.4 4.1 

JPN 122.7 0.5 -2.1 

PLN 4.244 -0.2 -1.1 

HUF 323.1 -0.3 0.6 

CZK 25.43 -0.7 -0.8 
 

Stretnutie Donalda Trumpa a jeho čínskeho náprotivku Si Ťin-pchinga na 
zasadnutí G20 v japonskej Ósake neprinieslo vyriešenie americko – čínskej 
obchodnej vojny, dohodlo sa však aspoň na pokračovaní rozhovorov. 
Americké firmy dostali povolenie v určitých oblastiach obchodovať s čínskou IT 
firmou Huawei, ktorá však zostáva na čiernom zozname firiem ohrozujúcich 
americkú národnú bezpečnosť. 
 
Makroekonomické správy boli v uplynulom týždni skôr negatívne – v Nemecku 
negatívne prekvapil rešpektovaný index dôvery v priemysle, stavebníctve 
a v obchode IFO, v USA klesala spotrebiteľská dôvera, spomalil sa aj predaj 
tovarov dlhodobej spotreby (napríklad predaj spotrebnej elektroniky). 
V Japonsku medziročne klesala priemyselná produkcia. V Číne sú oba 
sledované indexy dôvery v priemysle PMI Manufacturing a aj Caixin PMI 
Manufacturing za jún na rovnakej negatívnej hodnote 49.4 (hodnoty pod 50 
naznačujú pokles priemyselnej produkcie v najbližšom pol roku).  
 
Japonsko zakázalo vývoz niektorých komponentov do Južnej Kórey, dôležitých 
pre tamojší priemysel. Reakcia prichádza po tom, čo juhokórejský súd umožnil 
požadovať odškodnenie od japonských spoločností, ktoré počas okupácie 
Kórey Japonskom v rokoch 1910 – 1945 nútene zamestnávali kórejských 
zamestnancov vo svojich továrňach a baniach. 
 
Irán oznámil, že od 7. júla odstupuje od jadrovej dohody s veľmocami a začne 
obohacovať urán nad dohodnutú úroveň 3.67%. Pri obohacovaní uránu ide 
o zvýšenie podielu čistého izotopu uránu 

235
U v materiáli, obohacuje sa 

zvyčajne odstreďovaním v centrifúgach. V prírodnej uránovej rude je podiel 
uránu 0.7% a pre použitie v jadrových elektrárňach treba zvýšiť podiel na 3% 
až 5%, v zbraniach je potrebný podiel aspoň 20%, zvyčajne býva až 85%.    

  

Makro Štát Ukazovateľ Za Odhad Aktuál Predtým 

26.6. USA Obj. tov. dlh. spotreby MM Máj -0.3% -1.3% -2.8% 

27.6. EMU Index ekonomickej dôvery Jún 104.8 103.3 105.2 

27.6. USA Revízia HDP QQ p.a. 1Q 3.2% 3.1% 3.1% 

28.6. JAP Priemys. produkcia YY Máj -2.9% -1.8% -1.1% 

28.6 EMU Odhad spotr. inflácie YY Jún 1.2% 1.2% 1.2% 

2.7. GER Maloobchod YY Máj 2.7% - 4.0% 

3.7. USA Priemys. objednávky MM Máj -0.5% - -0.8% 

4.7. EMU Maloobchod YY Máj 1.6% - 1.5% 

5.7. GER Priemys. objednávky YY Máj -6.3% - -5.3% 

5.7. USA Zmena zamestnanosti  Jún 160K - 75K 

 

   
 

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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