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Peňažný trh 
Peňažný trh 

Piatok 1W (bps) 1Q (bps) 

Euribor 3M -0,31 0 1 

Euribor 1Y -0,11 0 4 

USD Libor 3M 2,68 -1 -1 

USD Libor 1Y 2,91 -3 -21 

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

Nemecko 3Y -0,52 2 0 

Nemecko 10Y 0,10 1 -24 

Taliansko 3Y 1,02 -28 -72 

Taliansko 10Y 
Y 

2,80 -16 -61 

Slovensko 3Y -0,49 0 11 

Slovensko 10Y 0,77 0 -15 

USA 3Y 2,49 5 -35 

USA 10Y 2,66 3 -38 

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

Svet 582 2,2 4,7 

Európa 369 3,0 4,2 

Nemecko 
(FRA) 

11 300 3,6 1,0 

Veľká Británia 7 237 2,3 4,1 

USA 2 776 2,5 5,4 

Japonsko 20 901 2,8 -3,4 

Česko 1 058 1,1 -0,4 

Poľsko 2 338 -0,7 5,1 

Maďarsko 40 180 1,2 2,0 

Rozvojové kr. 56 773 -0,1 5,8 

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

Ropa 66,25 6,7 12,7 

Zlato 1 322 0,5 8,0 

Meď 6 188 -0,4 -0,3 

Pšenica 507 -2,4 -1,2 

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

USD 1,130 -0,2 -0,4 

GBP  0,876 0,2 -1,0 

JPN 124,8 0,4 -2,6 

PLN 4,333 0,5 0,9 

HUF 318,5 -0,1 -1,2 

CZK 25,68 -0,5 -1,0 
 

Uplynulý – siedmy týždeň boli akcioví investori naladení pomerne pozitívne. 
Akciové trhy slušne vzrástli, najviac sa darilo nemeckým titulom, ale nezaostali 
ani americké, či japonské akcie. Z komodít zaujal nárast ceny ropy.  
 
Z makrodát bolo najdôležitejším číslom HDP Nemecka, ktoré v štvrtom kvartáli 
medziročne mierne spomalilo tempo rastu ekonomiky. Za uvedené obdobie 
rástla rýchlosťou 0.90 %. Čisto za štvrtý kvartál  nemecká ekonomika 
stagnovala, čo je po poklese v treťom kvartáli dobrá správa, keďže sa krajina 
nedostala do recesie. Eurozóna pridala 1.20 % v rovnakom období. 
 
Zo správ týkajúcich sa finančných trhov investori sledovali najmä prebiehajúce 
rokovania ohľadom obchodných sporov medzi USA a Čínou. Tie sa podľa 
oboch zúčastnených strán vyvíjajú dobre a zdá sa, že obe strany sú blízko 
k dohode. Tá by mohla padnúť už tento týždeň vo Washingtone. 
 
Ešte jedna zaujímavosť spoza Atlantiku : Donald Trump sa nechce vzdať 
výstavby hraničného múru medzi USA a Mexikom a je ochotný kvôli tomu 
vyhlásiť stav núdze. Dohoda medzi ním a Kongresom je dôležitá aj z toho 
dôvodu, že by hrozil ďalší shutdown – zastavenie financovania vládnych 
inštitúcií (naposledy si to vyžiadalo podľa odhadov 8.5 mld dolárov, výstavba 
múru by stála cca 5.7 mld dolárov).  
 
Predseda euroskupiny (ministri financií eurozóny) Mario Centeno povedal, že 
základy ekonomiky krajín používajúcich euro sú silné a silnejšie ako pred 
krízou v roku 2008. Podľa jeho slov ide napríklad len o dočasné spomaľovanie 
ekonomiky eurozóny. 
 

  

Makro Štát Ukazovateľ Za Odhad Aktuál Predtým 

11.2 UK HDP YY 4Q 1.40% 1.3% 1.50% 

12.2 USA Príhovor J. Powella - - - - 

13.2 UK Inflácia YY Jan 1.9% 1.8% 2.1% 

13.2 USA Jadrová inflácia YY Jan 2.1% 2.2% 2.2% 

14.2 GER HDP YY 4Q 0.9% 0.9% 1.1% 

19.2. EMU ZEW ekonom. sentiment 19.2. -18.2 - -20.9 

20.2. USA FOMC minutes 20.2. - - - 

21.2. GER Inflácia YY Jan 1.4% - 1.4% 

22.2. EMU Inflácia YY Jan 1.1% - 1.1% 

22.2. EMU Príhovor M. Draghiho 22.2. - - - 

 

   
 

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: Marián Pisarčík, portfólio manažér. Tel.: +421 2 3226 6534. Fax: * 6910. E-mail: research@privatbanka, pisarcik@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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